
Zamawiający informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na  Dostawę testów i odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą 

analizatorów oraz dostawę środków dezynfekcyjnych z podziałem na 15 części, którego 

ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem  nr 

559308-N-2019 z dnia 2019-06-11 od uczestników postępowania wpłynęły zapytania do 

treści SIWZ. 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający publikuje treść zapytań i udziela 

następujących wyjaśnień: 

 
Dotyczy części nr 12: 

Poz. 1- Czy Zamawiający wymaga preparatu o wysokiej wydajności,   o możliwości  umycia i 

zdezynfekowania 1 butelką  minimum 120 m² powierzchni, co jest potwierdzone 

oświadczeniem producenta preparatu? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania opisanego preparatu. 

Dotyczy części nr 13: 

Zamawiający w części nr 13  wymaga środków dezynfekujących dostosowanych do 

dozowników ściennych Sterisol, będących na wyposażeniu Zamawiającego. Czy w związku z 

powyższym, Zamawiający wymaga oświadczenia producenta dozowników Sterisol o 

kompatybilności dozowników z wkładami? Da to Zamawiającemu pewność, iż zaoferowane 

wkłady pasują do posiadanego systemu  i zapobiegnie niepotrzebnym wydatkom związanym z 

ewentualną wymianą systemu dozowania. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia oświadczenia producenta. 

Dotyczy części nr 14: 

Poz. 1- Czy Zamawiający wymaga, aby preparat wykazywał działanie wirusobójcze wobec 

HIV, HBV, HCV, Herpes, Vaccinia i AH1N1 w czasie do 5 minut? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania opisanego preparatu. 

Poz. 2- Czy ze względu na bezpieczeństwo personelu i pacjentów oraz przeznaczenie preparatu 

do dezynfekcji wysokiego stopnia  termolabilnych wyrobów medycznych, Zamawiający 

wymaga produktu przebadanego w akredytowanym laboratorium zgodnie z EN 13704 wobec 

spor Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Clostridium sporogenes, Clostridium difficile w 

wymaganym czasie 5 min., spełniającego pozostałe wymagania SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktu przebadanego w 

akredytowanym laboratorium. 

Dotyczy: Część Nr 7 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby producent nie załączał certyfikatów kontroli jakości 

podłoży mikrobiologicznych wraz z towarem, lecz udostępnił je na swojej stronie internetowej? 

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie przykładowych certyfikatów 

kontroli jakości dla kilku podłoży wraz z towarem. 



Dotyczy: Część Nr 10 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach nr 5, 7 i 10 produktów, które nie 

są wyrobami medycznymi? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby producent nie załączał certyfikatów kontroli jakości 

podłoży mikrobiologicznych wraz z towarem, lecz udostępnił je na swojej stronie internetowej? 

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie przykładowych certyfikatów 

kontroli jakości dla kilku wybranych podłoży z pakietu wraz z towarem. 

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu podawania wielkości opakowania  

na certyfikacie kontroli jakości? Informacja taka zawarta jest w instrukcji podłoża. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesuniecie terminu składania ofert o 2 dni robocze z uwagi 

na okres świąteczny oraz urlopowy, a także duża liczbę toczących się postępowań 

przetargowych. Wydłużenie terminu składania ofert pozwoli Wykonawcom na rzetelne 

przygotowanie i skalkulowanie ofert. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie następującego zapisu do umowy w zakresie 

udostępnienia Wykonawcy możliwości  zdalnego serwisowania oferowanego aparatu: „Serwis 

aparatu w czasie obowiązywania umowy będzie realizowany również zdalnie poprzez 

bezpieczne połączenie  vpn w zakresie rozwiązywania problemów w oprogramowaniu, 

przeprowadzania obowiązkowych aktualizacji, udzielania szybkiej pomocy merytorycznej 

pracownikom laboratorium. W tym celu Zamawiający umożliwi  Wykonawcy dostęp do łącza 

internetowego. Wszelkie działania serwisowe będą realizowane z uwzględnieniem wymagań 

prawnych w zakresie powierzenia i przetwarzania danych  Osobowych”? Uzasadnienie: 

Niniejsze rozwiązanie zapewnia bezpieczne środowisko połączeniowe oraz możliwość 

szybszego reagowania i rozwiązania problemów technicznych, szybszy dostęp do diagnostyki 

zakłóceń pracy urządzenia i udzielania dodatkowych porad merytorycznych. Jednocześnie 

stanowi jedyną drogę zdalnego przeprowadzenia nieodpłatnych, obowiązkowych aktualizacji 

oprogramowania aparatu. 

Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę na dodanie w Umowie dzierżawy (stanowiącej 

Załącznik nr 4 do SIWZ) w § 6 SERWIS I NAPRAWA ust. 5 o treści: Serwis aparatu w 

czasie obowiązywania umowy może być realizowany również zdalnie poprzez bezpieczne 

połączenie  vpn w zakresie rozwiązywania problemów w oprogramowaniu, przeprowadzania 

obowiązkowych aktualizacji, udzielania szybkiej pomocy merytorycznej pracownikom 

laboratorium. W tym celu Zamawiający umożliwi  Wykonawcy dostęp do łącza internetowego. 

Wszelkie działania serwisowe będą realizowane z uwzględnieniem wymagań prawnych w 

zakresie powierzenia i przetwarzania danych  osobowych. 

 



Dotyczy części II pkt. 5 SIWZ: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na udostępnienie adresu 

bezpłatnej strony internetowej, na której znajdują się aktualne karty charakterystyk substancji 

niebezpiecznych i tym samym odstąpi od wymogu dostarczenia ww. dokumentów wraz z 

pierwszą dostawą? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia aktualnych  kart charakterystyki wraz 

z pierwszą dostawą lecz dopuszcza formę elektroniczną na płycie CD, zgodnie z zapisem 

w Części V ust. 5 pkt 3. 

Dotyczy części V pkt. 5 ust. 2 i 3 SIWZ: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie 

materiałów w języku polskim oraz aktualnych kart charakterystyki substancji niebezpiecznych 

w formie elektronicznej na płycie CD, z uwagi na obszerność dokumentacji? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

Dotyczy zał. nr 2 do SIWZ formularz asortymentowo- cenowy (część 1): Czy Zamawiający 

wyrazi zgodę na dodanie do formularza cenowego kolumny: „cena netto za 1 opakowanie” z 

uwagi na to, że Wykonawca sprzedaje odczynniki w pełnych opakowaniach handlowych?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, gdyż wiązało by się to z przeliczeniem 

wymaganych ilości podanych w sztukach na wielkość opakowań Wykonawcy, o wielkości 

których Zamawiający nie posiada wiedzy. 

Dotyczy zał. nr 2 do SIWZ formularz asortymentowo- cenowy (część 1) wymagania dot. 

przedmiotu zamówienia: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty 

przykładowe certyfikaty kontroli jakości dla kilku wybranych produktów z formularza 

cenowego? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytania do Umowy Dzierżawy (zał. nr 4 do SIWZ): 

§2 ust. 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie instrukcji obsługi i innych 

materiałów informacyjnych w języku polskim w formie elektronicznej na płycie CD? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

§8 ust. 1 lit. a – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 5 

% wartości brutto stawki miesięcznej za każdy dzień zwłoki? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

§8 ust. 1 lit. b – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 5 

% wartości brutto stawki miesięcznej za każdy dzień zwłoki powyżej 48 godzin w dni robocze? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytania do Umowy Dostawy (zał. nr 5 do SIWZ): 

§2 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: 

,,Wykonawca będzie realizował umowę na podstawie zamówień przesyłanych przez 

Zamawiającego w formie e-maila na adres: ………………. (uzupełnić), które będą określać 

ilości zamawianego przedmiotu umowy.”? Uzasadnienie: Wykonawca planuje w najbliższym 

czasie zrezygnować z użytkowania faksu jako środka komunikacji. W bezpieczeństwie o 



poprawienie i sprawne odbieranie korespondencji przez cały okres trwania umowy, zwracamy 

się z prośbą o modyfikację powyższego postanowienia.  

Odpowiedź: Zamawiający formułując zapis § 2 ust. 1 Umowy Dostawy (zał. nr 5 do 

SIWZ) pozostawił możliwość wpisania odpowiedniej  dla Wykonawcy formy przesyłania 

zamówień: „na adres………………….., fax………….., e-mail …(uzupełnić)” W związku z 

powyższym prosimy o wpisanie jedynie adresu e-mail, pozostawiając nie wypełnione 

pozostałe możliwe formy przesyłania zamówień.  

§4 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: 

,,Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostawę przedmiotu umowy objętego jednostkowym 

zamówieniem, po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy 

wskazany na fakturze w terminie 30 dni licząc od dnia jej wystawienia”? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

§6 ust. 1 lit. a – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 

5%? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

§7 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: 

,,Zamawiający powinien zbadać przedmiot umowy pod względem ilościowym przed 

pokwitowaniem odbioru. Brak ilościowy stwierdzony w dostawie Zamawiający reklamuje 

niezwłocznie – tego samego dnia lub dnia następnego. Wykonawca zobowiązuje się do 

uzupełnienia braków w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia.”? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

§7 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego 

na:  ,,Zamawiający zobowiązuje się do bezzwłocznego, jednak nie później niż w ciągu dwóch 

dni roboczych, zgłoszenia reklamacji w przypadku stwierdzenia wad jakościowych. W 

przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż dostawa przedmiotu umowy nie odpowiada 

jego dotychczasowej jakości, poinformuje on Wykonawcę o stwierdzonej wadliwości. 

Wykonawca uruchomi w sytuacji jw. postępowanie reklamacyjne. W przypadku potwierdzenia 

zasadności reklamacji nastąpi bezzwłocznie wymiana przedmiotu umowy na wolny od wad, 

jednakże w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od chwili zgłoszenia reklamacji.”? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Cześć 12, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści preparat skuteczny wobec B, MRSA, F (C. albicans), V (BVDV, 

Vaccinia, Polyoma SV 40) w warunkach obciążenia w czasie 1 min., prątków (M. terrae), V 

(Noro) w warunkach obciążenia w czasie 15 min., V (Rota) bez obciążenia w czasie 1 min., 

spełniający pozostałe wymagania SIWZ? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił: krótki czas działania – 

maksimum 10 minut. 

Cześć 12, poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści wydajny koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów 

medycznych i wyposażenia, którego formułę stanowi kombinacja czwartorzędowych 



związków amoniowych i niejonowych związków powierzchniowo czynnych o nieuciążliwym 

zapachu Skuteczny wobec B, prątkobójczy, F (C.albicans), V (BVDV) w stężeniu 0,5% w 

czasie do 15 min w obecności zanieczyszczeń biologicznych oraz V (Vaccinia, Rota Polyoma 

SV 40) w stężeniu 0,5% w czasie do 15 min bez obciążenia Posiada możliwość dozowania przy 

pomocy automatów dozujących, posiada wysoką kompatybilność materiałową, bez 

konieczności spłukiwania. Z możliwością stosowania w obecności pacjentów. Opakowanie 5 l. 

Wyrób medyczny. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga niskiego stężenia 

roztworu roboczego w krótkim czasie działania - 0,25% - 15 minut wobec wszystkich 

drobnoustrojów jednocześnie. 

Cześć 13, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści środek do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający 

etanol i propanol oraz substancje nawilżające. Gotowy do bezpośredniego użycia. Skuteczny 

wobec B, prątków, F, V (Noro, Adeno) w czasie do 1 min, Polio w czasie 3 min. Opakowanie 

700 ml dostosowane do dozowników ściennych Sterisol. Produkt biobójczy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga szybkiej inaktywacji 

wszystkich wirusów, w tym wirusa Polio w 1 minutę. 

 

Cześć 14, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści koncentrat myjąco-dezynfekujący, przeznaczony do 

przygotowywania do ponownego użycia wszelkiego typu narzędzi i sprzętu medycznego. Może 

być stosowany w myjniach ultradźwiękowych, myje i dezynfekuje w jednym cyklu roboczym, 

zawiera substancje antykorozyjne, nie zawiera aldehydów, posiada nieuciążliwy zapach. 

Roztwór roboczy preparatu jest skuteczny mikrobiologicznie przez 7 dni. Skuteczny wobec B 

(w tym MRSA), V (BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie do 5 min, prątków (M. terrae, M. avium), 

F (C. albicans), V (Polyoma SV 40)  w czasie do 15 min. Wyrób medyczny. 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił: krótki czas działania – 

maksimum 10 minut. 

Cześć 14, poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści preparat spełniający wymagania SIWZ, oferowany w zestawie: 

roztwór bazowy (kanister 4940 g (płynny koncentrat) + aktywator 60 g) oraz 1 op. pasków 

testowych. 

Czy Zamawiający akceptuje przeliczenie 1 kg = 1 l, czy przeliczenie na podstawie gęstości? 

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę i akceptuje przeliczenie 1 kg= 1l. 

Cześć 14, poz. 3 

W przypadku zaoferowania w pozycji 2 preparatu posiadającego w zestawie paski testowe 

prosimy o odstąpienie od wymogu wyceniania pozycji 3, ponieważ paski do sprawdzania 

aktywności roztworu znajdują się w zestawie. 

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę. 



Cześć 14, poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści preparat spełniający wymagania SIWZ, nie posiadający 

konieczności stosowania aktywatora. 

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę. 

Dotyczy Części nr 9, pozycja 1 (dopełniacz liofilizowany świnki morskiej) 

Produkt w części 9 występuje w opak. 5ML i 10x5ML. Czy Zamawiający mógłby określić 

wielkość wymaganego opakowania? Czy Zamawiający mógłby określić, czy podana ilość na 

24 m-ce dotyczy 300ML produktu, czy 300 opakowań produktu? Jeśli chodzi o 300 

opakowań, to czy mają to być opak. 5ML, czy 10x5ML? 

Odpowiedź: Podana ilość na 24 miesiące to 300 ml produktu. Zamawiający określił 

opakowania jednostkowe nie większe niż 5 ml. Dopuścił też możliwość opakowań 10x5ml 

posiadając wiedzę, że zbiorcze opakowania są zwykle w niższych cenach. Jeśli Wykonawca 

oferuje niższą cenę na opakowania 10x5ml niż na pojedyncze opakowania po 5 ml to prosimy 

o zaoferowanie odpowiedniej ilości opakowań 10x5ml. 

 

 

Zatwierdzam, dnia 2019-06-18 

      Marianna Sokołowska 

          p.o. dyrektora 

 

 

 

 


