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Warszawa, 2019.10.10 

 
 

Do uczestników postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego  
 
 

Wyjaśnienia treści  SIWZ nr  1 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego poniżej 221 tys. €, na dostawę krążków antybiogramowych  
i diagnostycznych dla Zakładu Mikrobiologii Klinicznej, znak sprawy:  PN – 193/19/JP 
  
 
 W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 tj.), 
Zamawiający wyjaśnia  co następuje: 
 
Pytanie nr   1: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krążków z minimalnym terminem ważności 
12 miesięcy? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie krążków z minimalnym terminem 
ważności 12 miesięcy.  
 
Pytanie nr   2: 
dot. wzoru umowy: (§8 ust. 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości 
NETTO niezrealizowanej dostawy? 
Odpowiedź: Nie Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy pozostają zgodne z SIWZ.  
 
Pytanie nr   3: 
dot. wzoru umowy: (§8 ust. 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości 
NETTO wadliwej dostawy? 
Odpowiedź: Nie Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy pozostają zgodne z SIWZ.  
 
Pytanie nr   4 : 
dot. wzoru umowy: (§8 ust. 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta 
naliczanej kary do max. 5% wartości NETTO niezrealizowanej umowy? 
Odpowiedź: Nie Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy pozostają zgodne z SIWZ.  
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Pytanie nr   5: 
W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o okazanie kalkulacji przyszłej, hipotetycznej 
szkody, jaką ma ponieść zamawiający w związku z niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem umowy - zgodnie z przepisami. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje - zgodnie z art. 484. § 1 Kodeksu cywilnego: 
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się 
wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość 
poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie 
jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej postanowiły. 
 
Pytanie nr   6: 
Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta 
zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki 
VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej 
brutto? 
Odpowiedź: Nie Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy pozostają zgodne z SIWZ.  
 
Pytanie nr  7: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany umowy 
mogą nastąpić również w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek 
słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie 
powodujących zmiany celu i istoty umowy? 
Odpowiedź: Nie Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy pozostają zgodne z SIWZ.  
 
Pytanie nr  8: 
Czy Zamawiający dopuści aneksowanie ze względu na zamianę oferowanego produktu na 
produkt równoważny w przypadku zmiany produktu lub producenta sprzętu? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza aneksowanie ze względu na zamianę 
oferowanego produktu na produkt równoważny w przypadku zmiany produktu lub 
producenta produktu. 
 
Pytanie nr   9: 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zamiennika o parametrach nie gorszych od 
proponowanego w umowie po powiadomieniu Zamawiającego w wypadku wystąpienia 
przejściowego produktu? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zamiennika  
o parametrach nie gorszych od proponowanego w umowie po powiadomieniu 
Zamawiającego.  
 
Pytanie nr   10: 
Czy Zamawiający wprowadzi możliwość wstrzymania dostaw w przypadku nierealizowania 
płatności? 
Odpowiedź: Nie Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy pozostają zgodne z SIWZ.  
 
 
Pytanie nr  11: 
Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie zaistnienia 
niniejszej sytuacji, możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, 
o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie opakowania produktu oraz zbliżonych parametrach  
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jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji, gdy  
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on niedostępny u producenta? W przypadku 
innego sposobu pakowania (konfekcji), cena za opakowanie zbiorcze oferowanego 
zamiennika zostałaby przeliczona w ten sposób, że cena za sztukę lub oznaczenie zamiennika 
byłaby równa cenie za sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego się danej pozycji umowy. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym, 
możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, o innej nazwie, 
kodzie i/lub sposobie opakowania produktu oraz zbliżonych parametrach jakościowych  
w stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji, gdy z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy, jest on niedostępny u producenta. 
 
 
Pytanie nr   12: 
Dotyczy: Załącznika nr 1 - Formularz cenowy - Krążki antybiogramowe do oznaczania 
lekowrażliwości 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krążków z antybiotykami, które posiadają 
średnicę około 6 mm (6,35 – 6,5 mm). Wymiar średnicy przeliczany jest z pozaukładowej 
jednostki miary długości zwanej calem międzynarodowym, przez większość producentów 
krążków z antybiotykami? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie krążków z antybiotykami, które 
posiadają średnicę około 6 mm (6,35 – 6,5 mm). 
 
 
Pytanie nr   13: 
Dotyczy: Załącznika nr 1 - Formularz cenowy – Krążki diagnostyczne do wstępnej identyfikacji 
drobnoustrojów)  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 6 (w krążkach diagnostycznych 
do wstępnej identyfikacji drobnoustrojów) paska nasyconego nitrocefiną do wykrywania  
u bakterii beta-lakatamaz (Cefinaza)? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pozycji nr 6 (krążki diagnostyczne 
do wstępnej identyfikacji drobnoustrojów) paska nasyconego nitrocefiną do wykrywania  
u bakterii beta-lakatamaz (Cefinaza).  
 
 
Pytanie nr   14:  
Zapisów SIWZ rozdział III. Punkt 5. W nawiązaniu do terminu przydatności do użycia, 
określonego przez Zamawiającego na minimum 24 miesiące wnosimy o modyfikację SIWZ  
w poniższy sposób: „termin przydatności do użycia od chwili dostawy do Zamawiającego 
powinien wynosić minimum ¾ terminu określonego przez producenta.” 
Odpowiedź: Nie Zamawiający nie wyraża zgody, ale dopuszcza zaoferowanie krążków  
z minimalnym terminem ważności 12 miesięcy.  
 
 
Pytanie nr   15: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 13 krążków z cefiximem o stężeniu 
5µg? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pozycji 13 krążków z cefiximem  
o stężeniu 5µg. 
 



Strona 4 z 4 

 

 
 
Pytanie nr  16: 
Czy w części 2 (Krążki diagnostyczne) w poz. 6 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 
testu w formie pasków diagnostycznych? Pasek diagnostyczny zmienia kolor wskazując na 
dodatni wynik testu? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza w części 2 - krążki diagnostyczne, w pozycji 6, 
zaoferowanie testu w formie pasków diagnostycznych. 
 
 
Pozostałe zapisy w SIWZ pozostają bez zmian. 
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