
Samodzielny Publiczny                          Proszowice, dnia 16.03.2015 r.
Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Kopernika 13
32-100 Proszowice

Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę pożywek mikrobiologicznych, odczynników, testów diagnostycznych i różnicujących oraz 

drobnego sprzętu laboratoryjnego
Oznaczenie sprawy: 06/ZP/2015

W związku z wniesieniem zapytań przez Wykonawców, Zamawiający przedstawia treść zapytań i udziela  
pisemnych  wyjaśnień  zgodnie  z  art.38  ust.2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami).

Pytanie 
„Czy  w  §  5  ust.  1  pkt   a)  Zamawiający  zmieni  sposób  naliczania  kar  stosując  wartość  procentową?  
Wskazanie kary 200 zł za dzień opóźnienia w dostawie może być niewspółmierna do wartości Zamówienia”

Odpowiedź: 

Zamawiający wprowadza zmianę w zapisie § 5 ust. 1 pkt a):
w  razie  opóźnienia  w  dostawie  zamówienia  lub  dostarczenia  Odczynników  niezgodnie 
z zamówieniem  lub  niedostarczenia  przedmiotu  wolnego  od  wad  w  terminie  określonym  w 
paragrafie  4  pkt  3  niniejszej  umowy Dostawca  zapłaci  na  żądanie  Odbiorcy  karę  umowną  w 
wysokości 25 złotych, w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie niższe niż 200 
złotych,  50  złotych w przypadku gdy zamówienie  którego dotyczy kara  będzie  niższe  niż  400 
złotych,  100 złotych w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie niższe niż 600 
złotych, 150 złotych w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie niższe niż 800 
złotych i 200 złotych w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie wyższe niż 800 
złotych  za  każdy  dzień  opóźnienia  lub  za  każdy  dzień  do  czasu  dostarczenia  Odczynników 
zgodnych z umową;

Pytania 
„Dotyczą pakietu nr 4

1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 1 - Podłoże Mueller-Hinton, agarr z 5% 
krwią końską i 20 mg/L NAD (MH-F), 7 - Podłoże Schaedlera z 5% krwią baranią i vitaminą K podłoży z 5-
tygodniowym terminem ważności?”

Odpowiedź :
TAK

2)„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 2- Agar czekoladowy                      z  
PolyVitex dla Neisseria i Haemophilus, 3- Agar czekoladowy z antybiotykiem dla Haemophilus, 4- Agarowe 
podłoże chromogenne do hodowli i identyfikacji grzybów drożdżopodobnych z rodzaju Candida,8- Podłoże 
do izolacji  wankomycynoopornych Enterococcus z dodatkiem wankomycyny podłoży z 10-tygodniowym 
terminem ważności?”

Odpowiedź:
TAK

3) „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 5- Agar tryptozowo-sojowy ( skosy ), 6- 



Podłoże z fenyloalaniną podłoży z 9 -miesięcznym terminem ważności?”

Odpowiedź:
TAK

4) „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 9- Podloże Mueller-Hinton  z 4% NaCl i  z 
oksacyliną  do  izolacji  metycylinoopornych  szczepów  Staphylococcus  aureus  podłoża  z  3-tygodniowym 
terminem ważności?"

Odpowiedź:
TAK

5)„ Czy Zamawiający wyrazi zgodę by producent nie załączał certyfikatów kontroli jakości podłoży 
mikrobiologicznych do paczki, lecz udostępnił je na swojej stronie internetowe?”

Odpowiedź:
NIE

Pytania 

Dotyczą pakietu nr 5

1)  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 1 - Podłoże transportowo - hodowlane do 
ilościowego, bezpośrednie-go posiewu moczu podłoża z 4-miesięcznym terminem ważności?

Odpowiedź: 
TAK 

2)  „Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji  2- Płytki odciskowe do kontroli  skażenia 
mikrobiologicznego powierzchni i powietrza podłoża z 11-tygodniowym terminem ważności?”

Odpowiedź:

TAK

Pytania

Dotyczą pakietu nr 8

1)  “Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 – zmodyfikowanego testu Waler-Rose’go i 
utworzy dla nich oddzielny pakiet?”

Odpowiedź:
NIE

2)  „Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  w  pozycji  2  –  szybki  test  do  jednoczesnego, 
jakościowego wykrywania rotawirusów i adenowirusów w kale w opakowaniu zawierającym 25 oznaczeń i 
zaoferowanie 24 takich opakowań?”

Odpowiedź: 
TAK

3) „Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  w  pozycji  3-  zestaw  do  diagnostyki 
mykoplazmatycznych  zakażeń  dróg  moczowo-płciowych  (identyfikacja,  ocena  ilości  i  lekowrażliwości  
zakażeń  wywołanych  przez  U.  urealyticum i  M.  hominis  w  opakowaniu  zawierającym  20  oznaczeń  i  
zaoferowanie 10 takich opakowań?”



Odpowiedź: 
TAK

4)  „ Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  w  pozycji  3  zestaw  do  diagnostyki 
mykoplazmatycznych  zakażeń  dróg  moczowo-płciowych  (identyfikacja,  ocena  ilości  i  lekowrażliwości  
zakażeń wywołanych przez U. urealyticum i M. hominis testu z 9-miesięcznym terminem ważności?”

Odpowiedź:
TAK

5) „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 4 podłoża chromogennego, wybiórczego do 
posiewu w kierunku S. agalactiae z 11-tygodniowym terminem ważności?”

Odpowiedź:
TAK

6) „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 5 – podłoża transportowo-hodowlanego do 
posiewu  materiału  w  kierunku  grzybów  drożdżopodobnych,  pleśni  i  dermatofitów  z  4-miesięcznym 
terminem ważności?”

Odpowiedź:
NIE

7) „Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 6- Bulion Todd-Hewitt + antybiotyk dla GBS 
podłoża z 9-miesięcznym terminem ważności?”

Odpowiedź:
TAK

Pytania
Dotyczy pakietu nr 10

1) „Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 12 - Yeast Extract i 13- Pepton A produktów, 
które nie są wyrobami medycznymi?”

Odpowiedź:
TAK

2)  „Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  by  producent  nie  załączał  certyfikatów  kontroli  jakości  podłoży 
mikrobiologicznych do paczki, lecz udostępnił je na swojej stronie internetowej?”

Odpowiedź:
NIE

Pytania
Dotyczą pakietu nr 18

1) „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kwasu fenyloboronowego  z 5-miesięcznym terminem 
ważności?”

Odpowiedź:
TAK

2) „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie EDTA z 9-miesięcznym terminem ważności?”

Odpowiedź:
TAK



3)  „Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  by  producent  nie  załączał  certyfikatów  kontroli  jakości  podłoży 
mikrobiologicznych do paczki, lecz udostępnił je na swojej stronie internetowej?”

Odpowiedź:
NIE

Pytania
Dotyczy pakietu (pozycja) nr 21

1) „Czy Zamawiający wymaga zaoferowania testu lateksowego?”

Odpowiedź:
TAK

2) „Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  testu  do  identyfikacji  S.  aureus  zawierającego 
odczynnik  diagnostyczny  –  5  ml  i  odczynnik  kontrolny  –  1  ml,  pozwalającego  na  100  oznaczeń?  W 
przypadku wyrażenia zgody prosimy o określenie ilości opakowań.”

Odpowiedź:
NIE

Pytania 
Dotyczą pakietu (pozycja) nr 22

1) „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krwi z 2-tygodniowym terminem ważności?”

Odpowiedź:
TAK

2)  „Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  by  producent  nie  załączał  certyfikatów  kontroli  jakości  podłoży 
mikrobiologicznych do paczki, lecz udostępnił je na swojej stronie internetowej?”

Odpowiedź:
NIE

Pytania
Dotyczą pakietu (pozycja) nr 23

1) „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu z 8-miesięcznym terminem ważności?”

Odpowiedź:
TAK

2) „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu paskowego?”

Odpowiedź:
NIE

Pytanie
Dotyczy pakietu (pozycja) nr 25

1) „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu z 8-miesięcznym terminem ważności?”

Odpowiedź:
TAK

Pytania
Dotyczy pakietu (pozycja) nr 26



1) „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu z 8-miesięcznym terminem ważności?”

Odpowiedź:
TAK

2)  „Czy Zamawiający wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  testu w opakowaniu zawierającym 10 oznaczeń i 
zaoferowanie 10 takich opakowań?”

Odpowiedź:
TAK

Pytania
Dotyczy pakietu (pozycja) nr 27

1) „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża z 11-miesięcznym terminem ważności?”

Odpowiedź: 
TAK

2)  „Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  by  producent  nie  załączał  certyfikatów  kontroli  jakości  podłoży 
mikrobiologicznych do paczki, lecz udostępnił je na swojej stronie internetowej?”

Odpowiedź: 
NIE

Pytania
Dotyczą umowy 

1) „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na transport oferowanych produktów w temperaturze odbiegającej od 
zalecanej  temperatury  przechowywania  jeżeli  dany  producent  posiada  protokół  walidacji  transportu 
zaoferowanych produktów w innych warunkach?”

Odpowiedź: 
TAK

2)  „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy przez 
odbiorcę z winy Dostawcy lub w przypadku odstąpienia od umowy przez Dostawcę z winy Odbiorcy z 5% 
wartości umowy na 5% wartości niezrealizowanej części umowy?”

Odpowiedź: 
Odbiorca zapłaci Dostawcy karę umowną w przypadku odstąpienia przez niego od umowy z winy 
Odbiorcy w wysokości 5% wartości umowy, o której mowa w paragrafie 1 pkt2, jeśli odstąpienie 
od umowy nastąpiło przed wykonaniem połowy wartości umowy, a jeśli odstąpienie od umowy 
nastąpiło  po  zrealizowaniu  połowy wartości  umowy  określonej  w  paragrafie  1  pkt2  powyżej, 
Odbiorca zapłaci Dostawcy karę w wysokości 5% połowy określonej powyżej wartości umowy.

Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w przypadku odstąpienia przez niego od umowy z winy 
Dostawcy w wysokości 5% wartości umowy, o której mowa w paragrafie 1 pkt2, jeśli odstąpienie 
od umowy nastąpiło przed wykonaniem połowy wartości umowy, a jeśli odstąpienie od umowy 
nastąpiło  po  zrealizowaniu  połowy wartości  umowy  określonej  w  paragrafie  1  pkt2  powyżej, 
Dostawca zapłaci Odbiorcy karę w wysokości 5% połowy określonej powyżej wartości umowy.

3) „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kary umownej w przypadku opóźnienia w dostawie towaru 
lub wymianie towaru z 200 zł za każdy dzień na 50 zł za każdy dzień?”



Odpowiedź: 

Zamawiający wprowadza zmianę w zapisie § 5 ust. 1 pkt a):
w  razie  opóźnienia  w  dostawie  zamówienia  lub  dostarczenia  Odczynników  niezgodnie 
z zamówieniem  lub  niedostarczenia  przedmiotu  wolnego  od  wad  w  terminie  określonym  w 
paragrafie  4  pkt  3  niniejszej  umowy Dostawca  zapłaci  na  żądanie  Odbiorcy  karę  umowną  w 
wysokości 25 złotych, w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie niższe niż 200 
złotych,  50  złotych w przypadku gdy zamówienie  którego dotyczy kara  będzie  niższe  niż  400 
złotych,  100 złotych w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie niższe niż 600 
złotych, 150 złotych w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie niższe niż 800 
złotych i 200 złotych w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie wyższe niż 800 
złotych  za  każdy  dzień  opóźnienia  lub  za  każdy  dzień  do  czasu  dostarczenia  Odczynników 
zgodnych z umową;

4) „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kary umownej w przypadku opóźnienia  w dostawie towaru 
lub wymianie towaru z 200 zł za każdy dzień na 5% wartości brutto niedostarczonego towaru?”

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza zmianę w zapisie § 5 ust. 1 pkt a):
w  razie  opóźnienia  w  dostawie  zamówienia  lub  dostarczenia  Odczynników  niezgodnie 
z zamówieniem  lub  niedostarczenia  przedmiotu  wolnego  od  wad  w  terminie  określonym  w 
paragrafie  4  pkt  3  niniejszej  umowy Dostawca  zapłaci  na  żądanie  Odbiorcy  karę  umowną  w 
wysokości 25 złotych, w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie niższe niż 200 
złotych,  50  złotych w przypadku gdy zamówienie  którego dotyczy kara  będzie  niższe  niż  400 
złotych,  100 złotych w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie niższe niż 600 
złotych, 150 złotych w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie niższe niż 800 
złotych i 200 złotych w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie wyższe niż 800 
złotych  za  każdy  dzień  opóźnienia  lub  za  każdy  dzień  do  czasu  dostarczenia  Odczynników 
zgodnych z umową;

5) „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kary umownej w przypadku opóźnienia w dostawie towaru 
lub wymianie towaru z 200 zł za każdy dzień na 5% wartości brutto niedostarczonego towaru ale łączna  
wysokość kary nie może być mniejsza niż 200 zł?”

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza zmianę w zapisie § 5 ust. 1 pkt a):
w  razie  opóźnienia  w  dostawie  zamówienia  lub  dostarczenia  Odczynników  niezgodnie 
z zamówieniem  lub  niedostarczenia  przedmiotu  wolnego  od  wad  w  terminie  określonym  w 
paragrafie  4  pkt  3  niniejszej  umowy Dostawca  zapłaci  na  żądanie  Odbiorcy  karę  umowną  w 
wysokości 25 złotych, w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie niższe niż 200 
złotych,  50  złotych w przypadku gdy zamówienie  którego dotyczy kara  będzie  niższe  niż  400 
złotych,  100 złotych w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie niższe niż 600 
złotych, 150 złotych w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie niższe niż 800 
złotych i 200 złotych w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie wyższe niż 800 
złotych  za  każdy  dzień  opóźnienia  lub  za  każdy  dzień  do  czasu  dostarczenia  Odczynników 
zgodnych z umową;
 
Pytanie 
„ Czy Zamawiający wyrażą zgodę aby, karty charakterystyk zostały dołączone do oferty osobno w formie  
książkowej, podpisane tylko na pierwszej stronie lub w wersji elektronicznej na płycie CD?”



Odpowiedź:
Zamawiający  wyraża  zgodę  ,  aby  karty  charakterystyki  zostały  dołączone  do  oferty  osobno  w  formie 
książkowej.

Pytanie 
„ Czy w pakiecie  8 w pozycji  4  Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie  podłoża chromogennego,  
wybiórczego  do  posiewu  w  kierunku  Streptococcus  agalactiae,  konfekcjonowanego  po  10  szt.  w 
opakowaniu? Jeżeli tak, to czy oferent może odpowiednio przeliczyć ilość oferowanych opakowań tak, aby 
odpowiadała ona zapotrzebowaniu Zamawiającego?”

Odpowiedź:

TAK

Pytanie
„Czy  w  pakiecie  8  w  pozycji  6  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  zaoferowanie  Bulion  Todd-Hewitt  +  
antybiotyk  dla  GBS,  konfekcjonowanego  po  20  szt.  w  opakowaniu?  Jeżeli  tak,  to  czy  oferent  może  
odpowiednio  przeliczyć  ilość  oferowanych  opakowań  tak,  aby  odpowiadała  ona  zapotrzebowaniu 
Zamawiającego?”

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 
„ Dot. pakietu nr 8. Czy Zamawiający wymaga w poz. 3, testu umożliwiającego jednoczesne różnicowanie  
Mycoplazma i Ureaplazma z jednoczesnym oznaczeniem lekowrażliwości?” 

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 
„Dot.  pakietu  nr  8.  Czy  w  poz.  5  Zamawiający  wymaga,  aby  podłoże  chromogenne  umożliwiało 
identyfikację szczepów S. agalactiae hemolizujących i niehemolizujących?” 

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 
„ Dot. pakietu nr 8. Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie produkty pochodziły od jednego producenta?

Odpowiedź:

NIE

Pytanie 
„ §2 ust. 3 - Czy Zamawiający uzna za należyte wykonanie umowy możliwość incydentalnego podzielenia 
dostawy?

Uzasadnienie: Z uwagi na to że oferowane produkty sprowadzane są bezpośrednio od 
producenta Wykonawca mając na uwadze interes Zamawiającego realizuje wszystkie 
zamówienia niezwłocznie. W przypadku złożenia zamówienia przez Zamawiającego na 
szereg produktów wewnętrzna procedura przewiduję natychmiastową wysyłkę wszystkich 
dostępnych na dzień złożenia zamówienia produktów. Realizacja zamówień cząstkowych 
jest sytuacją incydentalną jednak Wykonawca mając na uwadze dobro pacjentów oraz 
szybkość działania Zamawiającego w zaistniałej sytuacji nie chce wstrzymywać dostawy do 



czasu uzupełnienia całościowego zamówienia. Mając powyższe na uwadze prosimy o 
modyfikację.”

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość incydentalnego podzielenia dostawy.

Pytanie 
„ §4 ust. 3- Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na:

,,W przypadku dostarczenia przez Dostawcę jakiejkolwiek części przedmiotu umowy 
wadliwej Strony sporządzą na tę okoliczność protokół lub stosowną notatkę. Dostawca 
zobowiązuje się w ciągu 8 dni roboczych dokonać wymiany Odczynników na 
pełnowartościowe pod rygorem nie uiszczenia zapłaty przez Odbiorcę należnej za wadliwy 
przedmiot zamówienia ceny, aż do czasu dostarczenia przez Odbiorcę Odczynników 
pełnowartościowych. Odmowa podpisania protokołu lub notatki przez przedstawiciela 
Dostawcy lub nieuczestniczenie przez niego w oględzinach wadliwego przedmiotu dostawy 
nie ma wpływu na uprawnienia Odbiorcy z tytułu rękojmi lub odpowiedzialności 
odszkodowawczej.”?
Uzasadnienie: Rozpatrzenie reklamacji wymaga przeprowadzenia specjalistycznych badań 
w laboratorium. Czas reklamacji jaki przewidział Zamawiający może okazać się terminem 
nierealnym na prawidłowe przeprowadzenie badania, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę 
czas wzrostu bakterii, co jest niezbędnym elementem badania.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę terminu na 3 dni robocze.

Pytanie 
„§5 ust. 1 lit. a - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na:

,,w razie opóźnienia w dostawie zamówienia lub dostarczenia Odczynników niezgodnie z 
zamówieniem lub niedostarczenia przedmiotu wolnego od wad w terminie określonym w 
paragrafie 4 pkt 3 niniejszej umowy Dostawca zapłaci na żądanie Odbiorcy karę umowną w 
wysokości 100 złotych, za każdy dzień opóźnienia lub za każdy dzień do czasu dostarczenia 
Odczynników zgodnych z umową;”?

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza zmianę w zapisie § 5 ust. 1 pkt a):
w  razie  opóźnienia  w  dostawie  zamówienia  lub  dostarczenia  Odczynników  niezgodnie 
z zamówieniem  lub  niedostarczenia  przedmiotu  wolnego  od  wad  w  terminie  określonym  w 
paragrafie  4  pkt  3  niniejszej  umowy Dostawca  zapłaci  na  żądanie  Odbiorcy  karę  umowną  w 
wysokości 25 złotych, w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie niższe niż 200 
złotych,  50  złotych w przypadku gdy zamówienie  którego dotyczy kara  będzie  niższe  niż  400 
złotych,  100 złotych w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie niższe niż 600 
złotych, 150 złotych w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie niższe niż 800 
złotych i 200 złotych w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie wyższe niż 800 
złotych  za  każdy  dzień  opóźnienia  lub  za  każdy  dzień  do  czasu  dostarczenia  Odczynników 
zgodnych z umową;

Pytanie 
„§5 ust.  1  lit.  a  –  Jeżeli  Zamawiający nie  wyraża zgody na powyższe,  czy wyrazi  zgodę na obniżenie 
wysokości kary umownej do 150 zł?” 

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza zmianę w zapisie § 5 ust. 1 pkt a):



w  razie  opóźnienia  w  dostawie  zamówienia  lub  dostarczenia  Odczynników  niezgodnie 
z zamówieniem  lub  niedostarczenia  przedmiotu  wolnego  od  wad  w  terminie  określonym  w 
paragrafie  4  pkt  3  niniejszej  umowy Dostawca  zapłaci  na  żądanie  Odbiorcy  karę  umowną  w 
wysokości 25 złotych, w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie niższe niż 200 
złotych,  50  złotych w przypadku gdy zamówienie  którego dotyczy kara  będzie  niższe  niż  400 
złotych,  100 złotych w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie niższe niż 600 
złotych, 150 złotych w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie niższe niż 800 
złotych i 200 złotych w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie wyższe niż 800 
złotych  za  każdy  dzień  opóźnienia  lub  za  każdy  dzień  do  czasu  dostarczenia  Odczynników 
zgodnych z umową;
Pytanie 
„§5 ust. 1 lit. b - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na:

,,dodatkowo w razie niedostarczenia przedmiotu umowy w całości lub w części w ciągu 
jednego miesiąca od daty złożenia przez Odbiorcę stosownego zamówienia lub 
niedostarczenia w tym terminie przedmiotu umowy wolnego od wad, którego konsekwencją 
będzie odstąpienie od umowy przez Odbiorcę, Dostawca zapłaci na żądanie Odbiorcy karę 
umowną w wysokości 3 % wartości, o której mowa w paragrafie 1 pkt2 niniejszej 
umowy.”?

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza zmianę w zapisie § 5 ust. 1 pkt b):
w razie  niedostarczenia  przedmiotu  umowy w całości  lub  w części  w ciągu jednego miesiąca  od  daty  
złożenia przez Odbiorcę stosownego zamówienia lub niedostarczenia w tym terminie przedmiotu umowy 
wolnego od wad Dostawca zapłaci na żądanie Odbiorcy karę umowną w wysokości 5 % wartości, o której 
mowa w paragrafie 1 pkt2 niniejszej umowy. W takim wypadku kary przewidzianej w lit. a powyżej nie 
stosuje się.

Pytanie 
„§5 ust. 4 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na:

,,Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w przypadku odstąpienia przez niego od umowy 
z winy Dostawcy w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy, o której mowa 
w paragrafie 1 pkt2 niniejszej umowy.”?
Uzasadnienie: W przypadku rozwiązania/ odstąpienia od umowy na etapie np. 
zrealizowania umowy w 90%, kara ta winna być liczona od części, której Wykonawca nie 
zrealizował. Kara liczona od wartości całej umowy, staje się wówczas nieadekwatna do 
ewentualnego uchybienia Wykonawcy.”

Odpowiedź:

Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w przypadku odstąpienia przez niego od umowy z winy 
Dostawcy w wysokości 5% wartości umowy, o której mowa w paragrafie 1 pkt2, jeśli odstąpienie 
od umowy nastąpiło przed wykonaniem połowy wartości umowy, a jeśli odstąpienie od umowy 
nastąpiło  po  zrealizowaniu  połowy wartości  umowy  określonej  w  paragrafie  1  pkt2  powyżej, 
Dostawca zapłaci Odbiorcy karę w wysokości 5% połowy określonej powyżej wartości umowy.

Pytanie  

Projekt umowy:

„Dotyczy § 1 ust. 3

Z uwagi na specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na podstawie ilości  
podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy Zamawiający nie rozważy możliwości zmiany zapisu na: 
„Zamawiający zastrzega  sobie  prawo do  częściowej  realizacji  Umowy,  jednak  niezrealizowana  wartość 
umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”?



Odpowiedź:

TAK

Pytanie 
Dotyczy § 2

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał  
zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być  
mniejsza niż 150 zł. netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu na które składają się m.in.:  
koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i  faktury, koszty  
dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej  
wartości.

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 

„Dotyczy § 4 ust. 3

Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu, w którym Wykonawca ma załatwić reklamację na termin realny 
tj. 

– dla reklamacji ilościowych – realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 3 dni robocze od  
chwili jej otrzymania,

– dla reklamacji jakościowych - realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 5 dni roboczych 
od chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru?

Wykonawca,  aby  rozpatrzyć  reklamację  jakościową  musi  najpierw  zbadać  zwrócony  towar  i  następnie  
podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co  
jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 2 dni jest trudne  
do wykonania. 

W razie pozostawienia dotychczasowego zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu  
cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę terminu na 3 dni robocze.

Pytanie 

Dotyczy § 5 ust. 1  pkt. a)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,1% niezrealizowanej 
części  zamówienia  za  każdy  dzień  opóźnienia,  z  uwagi  na  nieadekwatność  ich  wysokości  do  danego  
niespełnienia świadczenia umowy? 

Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar  
Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od  
Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może  
ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar.

Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych.  



Kary  umowne  powinny  mieć  charakter  dyscyplinujący  w  stosunku  do  Wykonawcy,  a  nie  prowadzić  do  
wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość  
kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie  
kary umownej w wysokości 200 zł przy szacowanej wartości pakietu 4 w wysokości ok. 20000 zł jest wysoce  
niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna wysokość odsetek, którą Zamawiający narzuca, może  
zostać uznana za świadczenie nienależne, dające w skali roku odpowiednio, 73000 zł, wartości zamówionej  
dostawy, gdy wartość umowy nie przekroczy 25000 zł. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2  
Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części  
dłużnik  może  żądać  zmniejszenia  kary  umownej,  to  samo  dotyczy  przypadku,  gdy  kara  jest  rażąco  
wygórowana.  Dlatego  też  w  przypadku  braku  zgody  Zamawiającego  na  zmniejszenie  kar  umownych w  
momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem  
miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.  

 Pozostawienie kary 200 zł dla np. pakietu 13, którego wartość szacowana jest na 500 zł powoduje, że  
realizacja takiego zamówienia nie leży w interesie Wykonawcy, który będzie zmuszony zrezygnować z udziału  
w postępowaniu,  pomimo możliwości  zaoferowania produktów o wysokiej  jakości  i  bardzo atrakcyjnych  
cenach, a to nie leży w interesie publicznym i działa na szkodę Zamawiającego.”

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza zmianę w zapisie § 5 ust. 1 pkt a):
w  razie  opóźnienia  w  dostawie  zamówienia  lub  dostarczenia  Odczynników  niezgodnie 
z zamówieniem  lub  niedostarczenia  przedmiotu  wolnego  od  wad  w  terminie  określonym  w 
paragrafie  4  pkt  3  niniejszej  umowy Dostawca  zapłaci  na  żądanie  Odbiorcy  karę  umowną  w 
wysokości 25 złotych, w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie niższe niż 200 
złotych,  50  złotych w przypadku gdy zamówienie  którego dotyczy kara  będzie  niższe  niż  400 
złotych,  100 złotych w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie niższe niż 600 
złotych, 150 złotych w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie niższe niż 800 
złotych i 200 złotych w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie wyższe niż 800 
złotych  za  każdy  dzień  opóźnienia  lub  za  każdy  dzień  do  czasu  dostarczenia  Odczynników 
zgodnych z umową;

Pytanie 

„Dotyczy § 5 ust. 1  pkt. b)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usuniecie tego podpunktu z treści umowy. Jest wysoce niesprawiedliwe 
dla wykonawcy, aby miał być karany podwójnie za to samo. Ponadto jak Zamawiający  wyjaśni sytuację,  
kiedy Dostawca nie będzie w stanie zrealizować zamówienie, bądź dostarczyć towar wolny od wad w ciągu 
jednego miesiąca od daty złożenia przez Odbiorcę zamówienia np. w sytuacji kiedy zamówienie wpłynie do 
Dostawcy pod koniec miesiąca, tak, że Dostawca nawet dołożywszy wszelkich możliwych starań nie będzie  
w stanie zrealizować zamówienie jeszcze w tym samym miesiącu? Czy w takiej sytuacji, też będzie miał  
zastosowanie ten zapis umowy?”

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza zmianę w zapisie § 5 ust. 1 pkt b):
w razie niedostarczenia przedmiotu umowy w całości lub w części w ciągu jednego miesiąca od 
daty  złożenia  przez  Odbiorcę  stosownego  zamówienia  lub  niedostarczenia  w  tym  terminie 
przedmiotu  umowy  wolnego  od  wad  Dostawca  zapłaci  na  żądanie  Odbiorcy  karę  umowną 



w wysokości 5 % wartości, o której mowa w paragrafie 1 pkt2 niniejszej umowy. W takim wypadku 
kary przewidzianej w lit. a powyżej nie stosuje się.

Pytanie 

Dotyczy § 5 ust. 3 i 4

Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na zmianę zapisu na „5% niezrealizowanej  wartości,  o której  mowa w 
paragrafie 1 pkt 2 niniejszej umowy.”?

Naliczenie kary umownej w proponowanej przez Zamawiającego wysokości 5% wartości umowy, na gruncie  
znowelizowanego przepisu art. 24.ust 1 pkt 1 ustawy pzp może doprowadzić do wykluczenia wykonawcy z  
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na okres trzech lat. 

Zdaniem Wykonawcy, konsekwencje proponowanej przez Zamawiającego kary umownej są nieadekwatne w  
przypadku  przetargu  na  relatywnie  małą  wartość.  W  związku  z  powyższym  zaproponowaną  przez  
Zamawiającego karę umowną uznać należy za niewspółmiernie wysoką, a wręcz rażąco wygórowaną.

W związku z powyższym prosimy o zmianę sposobu liczenia kary na od  niezrealizowanej wartości umowy.

Odpowiedź:
Odbiorca zapłaci Dostawcy karę umowną w przypadku odstąpienia przez niego od umowy z winy 
Odbiorcy w wysokości 5% wartości umowy, o której mowa w paragrafie 1 pkt2, jeśli odstąpienie 
od umowy nastąpiło przed wykonaniem połowy wartości umowy, a jeśli odstąpienie od umowy 
nastąpiło  po  zrealizowaniu  połowy wartości  umowy  określonej  w  paragrafie  1  pkt2  powyżej, 
Odbiorca zapłaci Dostawcy karę w wysokości 5% połowy określonej powyżej wartości umowy.

Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w przypadku odstąpienia przez niego od umowy z winy 
Dostawcy w wysokości 5% wartości umowy, o której mowa w paragrafie 1 pkt2, jeśli odstąpienie 
od umowy nastąpiło przed wykonaniem połowy wartości umowy, a jeśli odstąpienie od umowy 
nastąpiło  po  zrealizowaniu  połowy wartości  umowy  określonej  w  paragrafie  1  pkt2  powyżej, 
Dostawca zapłaci Odbiorcy karę w wysokości 5% połowy określonej powyżej wartości umowy.

Pytanie 

Przedmiot     zamówienia z PAKIETU NR 13:  

Dotyczy pozycji 2

Czy Zamawiający wyrazi  zgodę  na  szkiełka  pakowane  po  100  szt.  Wykonawca  zaoferuje  wówczas  16 
opakowań szkiełek. 

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 

Przedmiot zamówienia   z PAKIETU NR 14:  

Dotyczy pozycji 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pojemniki pakowane po 100 szt.  Wykonawca zaoferuje wówczas 40  
opakowań pojemników.

Odpowiedź:

TAK

Dotyczy pozycji 2



Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pojemniki pakowane po 100 szt.  Wykonawca zaoferuje wówczas 20  
opakowań pojemników.

Odpowiedź:

TAK

Dotyczy pozycji 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wymazówki pakowane po 100 szt. Wykonawca zaoferuje wówczas 40 
opakowań wymazówek.

Odpowiedź:

TAK

Dotyczy pozycji 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wymazówki pakowane po 100 szt. Wykonawca zaoferuje wówczas 5 
opakowań wymazówek.

Odpowiedź:

TAK

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wymazówki z wacikiem wiskozowym.

Odpowiedź:

NIE

Pytanie 

Przedmiot zamówienia z PAKIETU NR 17:

„Dotyczy pozycji 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na probówki o pojemności 10 ml i wymiarach 16x105mm stożkowe bez 
kołnierza?”

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 
Pytanie  dotyczy wzoru umowy:

      Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie poniższego zapisu w § 2 umowy:

„Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  częściowej  realizacji  umowy,  jednak  niezrealizowana 
wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”.

Zgodnie z opinią UZP instytucja prawa zakłada, że zamawiający każdorazowo określa minimalny 
poziom zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne 
i właściwe dokonanie wyceny oferty, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres, którego 
realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności i stanowi uprawnienie  
zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać. W orzeczeniu Krajowej Izby 
Odwoławczej z dnia U stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że 
niedopuszczalną praktyka jest określenie przez zamawiającego jedynie górnej granicy swojego 
zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno wyda na 
potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. „Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia 
wymogów art. 29 ust 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób 
wyczerpujący i konkretny", izba uznała ponadto w tym przypadku, że „zamawiający zastosował praktykę 
handlową, która pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w 



ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone 
całe ryzyko gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności z zasada równości stron umowy". 
Instytucja prawa opcji pozwala zatem na precyzyjne określenie poziomu zamówienia, który 
zostanie przez zamawiającego zrealizowany, co pozwala wykonawcom na prawidłowe dokonanie 
wyceny oferty (por. wyrok KIO z dnia 23 lipca 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1447/10, wyrok KIO z 
dnia, sygn. akt KIO/UZP 2376/10).

Odpowiedź: 
TAK

Pytanie  dotyczy wzoru umowy:

W nawiązaniu do zapisów § 1 ust. 3, w którym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości 
zakontraktowanego asortymentu zwracamy się o zmianę zapisów § 5, który w obecnym brzmieniu nakłada 
na Wykonawcę kary naliczane od całkowitej wartości umowy, która z powodu zmniejszonej realizacji ze 
strony Zamawiającego może  zostać  nieosiągnięta.  Taka  konstrukcja  zapisów powoduje,  że  Wykonawca, 
który ponosi  ryzyko  braku  zamierzonego  zysku  ponosi  dodatkowo  ryzyko  obciążenia  karami  za  pułap 
cenowy,  który jest  szacunkowy.  W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie następujących 
zmian:

Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną:

§ 5 ust. 1 pkt a

za zwłokę w dostawie przedmiotu zamówienia lub odczynników niezgodnie z zamówieniem lub 
niedostarczenia przedmiotu wolnego od wad – kary w wysokości 0,2 % wartości brutto produktów 
zamówionych, a nie dostarczonych w terminie za każdy dzień zwłoki w  dostawie.

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza zmianę w zapisie § 5 ust. 1 pkt a):
w  razie  opóźnienia  w  dostawie  zamówienia  lub  dostarczenia  Odczynników  niezgodnie 
z zamówieniem  lub  niedostarczenia  przedmiotu  wolnego  od  wad  w  terminie  określonym  w 
paragrafie  4  pkt  3  niniejszej  umowy Dostawca  zapłaci  na  żądanie  Odbiorcy  karę  umowną  w 
wysokości 25 złotych, w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie niższe niż 200 
złotych,  50  złotych w przypadku gdy zamówienie  którego dotyczy kara  będzie  niższe  niż  400 
złotych,  100 złotych w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie niższe niż 600 
złotych, 150 złotych w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie niższe niż 800 
złotych i 200 złotych w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie wyższe niż 800 
złotych  za  każdy  dzień  opóźnienia  lub  za  każdy  dzień  do  czasu  dostarczenia  Odczynników 
zgodnych z umową;

Pytanie  dotyczy pakietu nr 2 poz 7.25
„Zwracamy  się  z  prośbą  do  Zamawiającego  o  doprecyzowanie  jaki  krążek  ma  na  myśli 
Linezolid 10 ug czy Linezolid 30ug”

Odpowiedź:
Linezolid 10 ug

Pytanie  dotyczy pakietu nr 9 poz 2

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania barwnika Lugola w opakowaniu po 250 
ml z odpowiednim przeliczeniem wg zapotrzebowania Zamawiającego?”

Odpowiedź:
TAK



Pytanie  dotyczy pakietu nr 11 poz 1-5

„Czy Zamawiający wymaga zaoferowania szczepów wzorcowych z pierwszego pasażu?”

Odpowiedź:
TAK

Pytanie  dotyczy pakietu nr 11 poz 1-5

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania szczepów wzorcowych w postaci krążków 
liofilizowanych w op. 10 szt.”

Odpowiedź:

TAK

Pytanie

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający zmieni  w umowie § 5 ppkt  a)  dotyczący kar umownych. 
Uważamy 200 zł za każdy dzień opóźnienia za karę rażąco wysoką, jeżeli zamierzamy przystępować do  
jednego pakietu nr 10.

Prosimy o zmianę na 0,1 % ceny brutto niedostarczonego zgodnie z zamówieniem produktu – za każdy dzień 
opóźnienia licząc od wymaganego. 

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza zmianę w zapisie § 5 ust. 1 pkt a):
w  razie  opóźnienia  w  dostawie  zamówienia  lub  dostarczenia  Odczynników  niezgodnie 
z zamówieniem  lub  niedostarczenia  przedmiotu  wolnego  od  wad  w  terminie  określonym  w 
paragrafie  4  pkt  3  niniejszej  umowy Dostawca  zapłaci  na  żądanie  Odbiorcy  karę  umowną  w 
wysokości 25 złotych, w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie niższe niż 200 
złotych,  50  złotych w przypadku gdy zamówienie  którego dotyczy kara  będzie  niższe  niż  400 
złotych,  100 złotych w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie niższe niż 600 
złotych, 150 złotych w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie niższe niż 800 
złotych i 200 złotych w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie wyższe niż 800 
złotych  za  każdy  dzień  opóźnienia  lub  za  każdy  dzień  do  czasu  dostarczenia  Odczynników 
zgodnych z umową;

Powyższe wyjaśnienia zostają zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu  16.03.2015 r.


