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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 
 

Zdrowie Pacjenta naszą największą wartością 
 

 

DZp.LLb.58.1.56.2018 
 

Rybnik, 14.02.2018 r. 

  

 

Do wszystkich Wykonawców 
 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego 

na dostawy testów i odczynników chemicznych, sprzętu laboratoryjnego 

i jednorazowego użytku oraz międzynarodowej kontroli jakości dla potrzeb SP ZOZ 

Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 

(DZp.LLb.58.1.2018) 
 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 

Z DNIA 14.02.2018 r. 
 

 

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, Dyrektor SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych w Rybniku, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej Ustawą 

PZP, wyjaśnia co następuje oraz wprowadza do SIWZ następujące zmiany: 
 

Pytanie 1 (dot. Pakietu 1) 

Czy Zamawiający w pozycji 10 –RF  dopuści testy  zawierające 5 ml odczynnika lateksowego? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający w pozycji 10 dopuści testy zawierające 5 ml odczynnika lateksowego. 
 

Pytanie 2 (dot. Pakietu 1) 

Czy Zamawiający w pozycji 12 dopuści testy  w opakowaniu po 20 sztuk? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 3 (dot. Pakietu 1) 

Czy Zamawiający w pozycji 15 dopuści testy w opakowaniu  po 20 sztuk? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 4 (dot. Pakietu 2, poz. 3) 

Czy Zamawiający zgodzi się na probówki 12x75 mm i o poj. 4 ml? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 5 (dot. Pakietu 2, poz. 6) 

Czy Zamawiający zgodzi się na pojemnik bez pola do opisu? 

 



Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 6 (dot. Pakietu 2, poz. 6) 

Czy Zamawiający zgodzi się na pojemnik 74x60 mm? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 7 (dot. Pakietu 2, poz. 7) 

Czy Zamawiający zgodzi się na pojemnik 74x60 mm? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 8 (dot. Pakietu 2, poz. 8) 

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji z pakietu z uwagi na rzadko spotykany aparat, 

do którego Zamawiający oczekuje probówek? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 9 (dot. Pakietu 2, poz. 13) 

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji z pakietu? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 10 (dot. Pakietu 2, poz. 20-25) 

Strzykawki są pakowane zbiorczo, gdyż jest to wyrób jednorazowego użytku i sprzedawany jest 

w opakowaniach liczących po 100 szt. w przypadku poz. 20-24 oraz po 25 szt. w przypadku poz. 

25. Nie widzimy możliwości realizacji zamówień na kilka sztuk produktu, które widnieją w opisie 

przedmiotu zamówienia. Prosimy o korektę jeśli Zamawiający miał na myśli opakowania lub 

o wyłączenie pozycji z pakietu z uwagi na brak możliwości realizacji zamówień na ww. produkty 

na sztuki. Realizacja pojedyńczych sztuk produktu nie jest możliwa choćby z tego powodu, że 

produkt taki nie będzie posiadał etykiety identyfikującej produkt, jego datę ważności, etc., które są 

zawarte na opakowaniu zbiorczym. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 11 

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 

trzech lub czterech miejsc po przecinku? Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa 

dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet czterech m-c po przecinku, dla 

wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, 

a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy 

szkiełka). (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06). 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 

trzech lub czterech miejsc po przecinku. 
 

Pytanie 12 (dot. Projektu umowy, § 2 ust. 6) 

Prosimy o zmianę sposobu wystawiania faktur, jakiego wymaga Zamawiający. Faktura jest 

„narzędziem“ zdejmującym produkt ze stanu magazynowego. Zatem wydanie towaru i jego 

dostarczenie nie jest możliwe bez wystawienia FV. Nie ma również możliwości wystawienia FV 



w kolejnym miesiącu po wykonaniu dostawy, gdyż każdy miesiąc podlega osobnemu rozliczeniu 

fakturowemu. Prosimy o zgodę na faktury częściowe dostarczane wraz z towarem zamówionym. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 13 (dot. Projektu umowy, § 3 ust. 4) 

Prosimy o skrócenie terminu 90 dni do 45 dni. Biorąc pod uwagę 60 dniowy termin płatności oraz 

ww. termin braku możliwości wpływu na uregulowanie świadczenia Zamawiającego, Wykonawca 

ma związane ręce przez 150 dni. Wykonawca w ramach równości stron umowy powinien mieć 

możliwość dochodzenia swoich należności wcześniej aniżeli zakłada Zamawiający. Wykonawca 

ma ograniczone możliwości kredytowania i musi mieć zapewnione środki wpływu na brak 

zaspokojenia swoich świadczeń w przypadku, gdyby Zamawiający wykazywał zwłokę w zapłacie. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ w Projekcie 

umowy (Załączniku nr 5 do SIWZ) w § 3 ust. 4. 
 

Pytanie 14 [dot. Projektu umowy, § 4 ust. 1 pkt 1)] 

Prosimy o zmianę wysokości kary na 5%. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 15 [dot. Projektu umowy, § 4 ust. 1 pkt 2)] 

Prosimy o zmianę wysokości kary na 10%. Kara ta jest rażąco wygórowana. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ w Projekcie 

umowy (Załączniku nr 5 do SIWZ) w § 4 ust. 1 pkt 2). 
 

Pytanie 16 [dot. Projektu umowy, § 4 ust. 1 pkt 3)] 

Prosimy o zmianę wysokości kary i naliczanie jej od wartości zamówienia. Dlaczego Wykonawca 

miałby płacić karę naliczaną od wartości towaru, którego Zamawiający nie zamówił? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 17 [dot. Projektu umowy, § 4 ust. 1 pkt 4)] 

Czy „...towar objęty tym pakietem niezgodny z umową“ należy rozumieć jako towar zamówiony 

przez Zamawiającego, a niezgodny z umową? 
 

Odpowiedź: 

Przez „towar objęty tym pakietem niezgodny z umową“ należy rozumieć towar zamówiony przez 

Zamawiającego, a niezgodny z umową (nie objęty umową). 
 

Pytanie 18 [dot. Projektu umowy, § 4 ust. 1 pkt 4)] 

Prosimy o zmianę wysokości kary i naliczanie jej od wartości towru nieprawidłowo 

zrealizowanego. Dlaczego Wykonawca miałby płacić karę naliczaną od wartości towaru, którego 

Zamawiający nie zamówił? Poza tym kara Zamawiającego jest przewidziana wyższa w przypadku 

nieprawidłowo zrealizowanego towaru niż przy braku realizacji w ogóle. Kara przewidziana jest 

kuriozalnym przypadkiem, gdy brak działania Wykonawcy (opóźnienie w dostawie) jest wyżej 

karany, aniżeli jego starania w zrealizowaniu zamówienia. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

 



Pytanie 19 [dot. Projektu umowy, § 4 ust. 1 pkt 6)] 

Prosimy o zmianę wysokości kary na 20 zł. Przy niesprecyzowanej wielkości zamówień 

Zamawiającego, które mogą opiewać na kwotę np. 50 zł, kara 200 zł, za jakiekolwiek 

niedopatrzenie jest zupełnie nieproporcjonalna do wartości zamówienia. Kara przewidziana przez 

Zamawiającego automatycznie powoduje, że Wykonawcy muszą przewidzieć jej wliczenie 

w ryzyko bycia ukaranym, czyli de facto przerzucenie kary na Zamawiającego w drożej 

wycenionym towarze. Ustanawianie tak ekstremalnie wysokich kar wiąże się zatem z otrzymaniem 

przez Zamawiającego mniej konkurencyjnych ofert i prawdopodobnie większą ceną ostateczną 

zamówienia. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ w Projekcie 

umowy (Załączniku nr 5 do SIWZ) w § 4 ust. 1 pkt 6). 
 

Pytanie 20 (dot. Pakietu 1, poz. 9) 

Czy w pozycji nr 9 Zamawiający dopuści test o czułości 40ng/ml? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający w pozycji 9 dopuści test o czułości 40 ng/ml. 
 

Pytanie 21 (dot. Pakietu 1, poz. 9) 

Czy w pozycji nr 9 Zamawiający dopuści test, w którym wynik należy odczytać po upływie 5 

minut? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający w pozycji 9 dopuści test, w którym wynik należy odczytać po upływie 5 minut. 
 

Pytanie 22 (dot. Pakietu 1, poz. 9) 

Czy w pozycji nr 9 Zamawiający dopuści test pakowany po 20 oznaczeń? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający w pozycji 9 dopuści test pakowany po 20 oznaczeń. 
 

Pytanie 23 (dot. Pakietu 1, poz. 10) 

Czy w pozycji 10 Zamawiający dopuści test o wykrywalności 8 IU/ml? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający w pozycji 10 dopuści test o wykrywalności 8 IU/ml. 
 

Pytanie 24 (dot. Pakietu 1, poz. 10) 

Czy w pozycji nr 10 Zamawiający dopuści test o czułości i swoistości min. 97%? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający w pozycji 10 dopuści test o czułości i swoistości min. 97%. 
 

Pytanie 25 (dot. Pakietu 1, poz. 10) 

Czy w pozycji nr 10 Zamawiający dopuści test, w którym występuje 5ml odczynnika lateksowego? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający w pozycji 10 dopuści test, w którym występuje 5 ml odczynnika lateksowego. 
 

Pytanie 26 (dot. Pakietu 1, poz.: 10 i 11) 

Czy w pozycji nr 10 i 11 Zamawiający dopuści test bez płytek i mieszadełek w zestawie? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

 



Pytanie 27 (dot. Pakietu 1, poz. 12) 

Czy w pozycji 12 Zamawiający dopuści test pakowany po 20 oznaczeń? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 28 (dot. Pakietu 1, poz. 14) 

Czy w pozycji 14 Zamawiający dopuści test pakowany po 150 lub 500 oznaczeń? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający w pozycji 14 dopuści test pakowany po 500 oznaczeń. 
 

Pytanie 29 (dot. Pakietu 1, poz. 15) 

Czy w pozycji 15 Zamawiający dopuści test pakowany po 20 oznaczeń? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 30 (dot. Pakietu 1, poz. 16) 

Czy w pozycji 16 Zamawiający dopuści test pakowany po 25 oznaczeń? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 31 (dot. Pakietu 1, poz. 16) 

Czy w pozycji 16 Zamawiający dopuści test o czułości 90% i swoistości 93% wyznaczonych 

względem hodowli bakteryjnej oraz czułości 87% i swoistości 99% wyznaczonych względem 

hodowli komórkowej? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający w pozycji 16 dopuści test o czułości 90% i swoistości 93% wyznaczonych względem 

hodowli bakteryjnej oraz czułości 87% i swoistości 99% wyznaczonych względem hodowli 

komórkowej. 
 

Pytanie 32 (dot. Pakietu 1, poz. 16) 

Czy zgodnie z dobrą praktyka laboratoryjną Zamawiający w pozycji 16 wymaga zestawu wraz 

z kontrolą dodatnią i ujemną? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający w pozycji 16 wymaga zestawu wraz z kontrolą dodatnią i ujemną. 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ w Formularzu 

asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 2 do SIWZ), w zakresie Pakietu 1, poz. 16. 
 

Pytanie 33 (dot. Pakietu 1, poz. 16) 

Czy przez sformułowanie „...do jednoczesnego wykrywania...” Zamawiający w pozycji nr 16 

rozumie test, w którym próbkę dozuje się tylko do jednej studzienki? 
 

Odpowiedź: 

Przez sformułowanie „do jednoczesnego wykrywania” Zamawiający w pozycji 16 rozumie test, 

w którym próbkę dozuje się tylko do jednej studzienki. 
 

Pytanie 34 (dot. Pakietu 1, poz. 16) 

Czy Zamawiający w pozycji nr 16 wymaga testu, w którym próbkę można przechowywać przez 72 

godz. bez konieczności mrożenia? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający w pozycji 16 nie wymaga testu, w którym próbkę można przechowywać przez 72 

godz. bez konieczności mrożenia. 



 

Pytanie 35 (dot. Pakietu 1, poz. 16) 

Czy Zamawiający w pozycji nr 16 wymaga testu, w którym można wykorzystywać próbki 

z podłoża transportowego? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający w pozycji 16 wymaga testu, w którym można wykorzystywać próbki 

z podłoża transportowego. 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ w Formularzu 

asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 2 do SIWZ), w zakresie Pakietu 1, poz. 16. 
 

Pytanie 36 (dot. Pakietu 1, poz. 16) 

Czy w celu obiektywnej oceny jakości testu Zamawiający w pozycji nr 16 wymaga czułości 

i swoistości minimum 85% wyznaczonej względem metody referencyjnej tj. hodowla bakteryjnej/ 

tkankowej na próbie co najmniej 100 pacjentów? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający w pozycji 16 wymaga czułości i swoistości min. 85% wyznaczonej względem metody 

referencyjnej tj. hodowli bakteryjnej/ tkankowej na próbie co najmniej 100 pacjentów. 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ w Formularzu 

asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 2 do SIWZ), w zakresie Pakietu 1, poz. 16. 
 

Pytanie 37 (dot. Pakietu 1, poz.: 17 i 18) 

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 17 i 18 do osobnego pakietu? Firmy specjalizujące się 

w szybkich testach kasetkowych immunochromatograficznych nie posiadają w swojej ofercie 

testów wykonywanych metodą BLOT. Ujęcie testów wykonywanych metodą BLOT w pakiecie 

z szybkimi testami immunochromatograficznymi znacznie ogranicza konkurencyjność 

postępowania i uniemożliwia Zamawiającemu wyłonienie oferty realnie najkorzystniejszej. 

Wydzielenie pozycji 17 i 18 z pakietu nr 1 pozwoli na udział w postępowaniu większej ilości 

Wykonawcom. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

W związku z powyższym, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, 

zmienia treść SIWZ, a mianowicie zmienia termin składania i otwarcia ofert. 

Nowy termin składania ofert: 19.02.2018 r., godz. 09:30. 

Nowy termin otwarcia ofert: 19.02.2018 r., godz. 10:00. 

W związku z tym, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia 

treść SIWZ w: 

- pkt. XII.15.3) SIWZ, 

- pkt. XIII.1. SIWZ, 

- pkt. XIII.5. SIWZ. 

Wobec powyższego, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4a Ustawy PZP, 

zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zamawiający dołącza do niniejszego pisma SIWZ, Formularz asortymentowo - cenowy 

(Załącznik nr 2 do SIWZ) w zakresie Pakietu 1 i Projekt umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ) po 

zmianie z dnia 14.02.2018 r. 

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian. 

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ. 
 

 

 

 Z poważaniem 

  

Pełnomocnik Dyrektora ds. zamówień 

Ilona Chwastek 

 


