
 

 

Warszawa, dnia 31/10/2017 

ZZP.ZP.173/17.1130.17 

WYKONAWCY 

 

ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIA UPRZEJMIE INFORMUJE, IŻ DO 
ZAMAWIAJĄCEGO WPŁYNĘŁO PISEMNE ZAPYTANIE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO 
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZNAK: ZZP-173/17 NA DOSTAWĘ:  „ZAKUP WYROBÓW 

MEDYCZNYCH DO DIAGNOSTYKI MOLEKULARNEJ Z DOSTAWA DO MAGAZYNU 

DEPOZYTOWEGO”. CZĘŚCI 1-6. 

Treść pytania oraz udzieloną odpowiedź przedstawiamy poniżej: 

 

Pytanie 1:   

dot. Części nr 6 czy Zamawiający wyraża zgodę na wymianę wymaganego minimalnego terminu ważności z 12 
miesięcy na: 

• AQUIOS TETRA 1 PANEL - minimum 10 miesięcy 
• AQUIOS LYSING REAGENT KIT - minimum 9 miesięcy 
• AQUIOS IMMUNO TROL CELLS - minimum 6 miesięcy 
• AQUIOS IMMUNO TROL LOW CELLS - minimum 6 miesięcy 

Odpowiedź 1:  

Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie 2:   

dot. Części nr 6 czy w związku z niewielka ilością opakowań (testów) wymienionego asortymentu, Zamawiający 
wyraża zgodę na odstąpienie od prowadzenia magazynu centralnego i wprowadzenia harmonogramu dostaw?  

Odpowiedź 2:  

Zamawiający wyraża zgodę. 

Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na powyższe to: 

 



 

Pytanie 3:   

dot. §1 ust. 2. Czy wyraża zgodę na zmianę zapisu na „Wykonawca dostarczy testy do magazynu depozytowego 
Krajowego Centrum ds. Aids, który zostanie wyodrębniony przez Wykonawcę na terenie magazynu Wykonawcy 
i będzie przez niego prowadzony pod adresem: _______________, zwanego dalej „magazynem depozytowym”? 

Pytanie 4:   

dot. §1 ust. 2.  Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na: „Dostawa Testów do magazynu 
depozytowego zostanie każdorazowo potwierdzona w formie protokołu zdawczo-odbiorczego, sporządzonego 
wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy, podpisanego przez Wykonawcę o odesłanego niezwłocznie 
do Zamawiającego, wskazującego miejsce i datę dostawy, nazwę dostarczonych testów i liczbę sztuk (liczbę 
efektywnych wyników, na których uzyskanie pozwala dostarczona liczba Testów), nr katalogowy, postać i datę 
ważności dostarczonych testów, zwanego dalej: „protokołem zdawczo-odbiorczym”. 

Odpowiedź 3,4: 

Zamawiający wyraził zgodę na pytanie 1 i 2. 

Pytanie 5:  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu umowy w §2 pkt.3 na: „monitorowania dat ważności Testów i 
przekazywanej informacji (na każdorazowe wezwanie zamawiającego) o stanie magazynowym określającej 
asortyment i liczbę Testów pozostających w magazynie depozytowym, wg stanu na ostatni dzień każdego 
miesiąca kalendarzowego obowiązywania umowy, terminie do 10 dni licząc od dnia zakończenia danego 
miesiąca”? 

Odpowiedź 5:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 6:  

Zapis SIWZ w pkt. 3.1.6. dotyczący części 6 wskazuje na to, że Testy będą dostarczane sukcesywnie do 30 
czerwca 2018 roku. Zapis w §3, pkt. 3 warunków umowy mówi o fakturze wystawionej do dnia 15 grudnia 2017 
r. wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym. Czy zamawiający wymaga protokołu zdawczo-odbiorczego wraz z 
fakturą za całość zamówienia z zadania 6, czyli faktury i protokołu przed dostawą towaru do laboratorium? 

Odpowiedź 6:  

Zamawiający informuje, iż zostały wprowadzone zmiany dotyczące części 6.  

Pytanie 7:   

Czy zamawiający rezygnuje z zapisu SIWZ w punkcie 7.7.4.jeśli karta charakterystyki nie wykaże substancji 
niebezpiecznych w odczynnikach? 

Odpowiedź 7:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 8:   

dot. Opisu przedmiotu zamówienia w zakresie części nr 2 „odczynniki do oznaczania poziomu wiremii HIV 
RNA opartych na technologii REALTIME PCR, pkt. 4, podpunkt 5, strona 9 dokumentu SIWZ.  



 

W opisie przedmiotu zamówienia dla części nr 2, punkt 4, podpunkt 5, Zamawiający wymaga aby zaoferowane 
odczynniki spełniały wymaganie polegające na wykazaniu zdolności oznaczania wiremii z ta samą czułością w 
przypadku wszystkich subtypów HIV-1 należących do grupy M z odchyleniem w przedziale +/- 0,3log10 
oznaczonego stężenia wyjściowego. 

Taki zapis jest specyficzny dla testów oferowanych przez firmę X i automatycznie ogranicza zastosowanie 
uczciwej konkurencji, przez wyeliminowanie firmy Y, która takiego zapisu w ulotce odczynnikowej nie posiada. 
Zamawiający ze względu na  dostępną i wyspecyfikowaną w treści SIWZ aparaturę pomiarową w laboratorium, w 
którym będą realizowane badania w ramach części 4 i tak ogranicza ilość oferentów do 2 a w przypadku 
pozostawienia treści do podpunktu 5 bez zmian, automatycznie wskaże 1 dostawcę zdolnego do złożenia oferty. 

Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści oferenta, który w zakresie opisu części nr 4, pkt.4, podpunkt 
5 może zaoferować testy, które wskazują zdolność wykrywania poszczególnych subtypów oraz liniowości ich 
rozcieńczeń (współczynnik korelacji w zakresie 0,997 do 1,000) w przypadku wszystkich subtypów HIV-1  
należących do grupy M? 

Odpowiedź 8:  

W związku z zapisem w części 4, pkt. 4, podpunkt 5 zamawiający dopuszcza oferenta którego testy wskazują 
zdolność wykrywania wszystkich subtypów HIV-1 grupy M z liniowością rozcieńczeń definiowaną 
współczynnikiem korelacji w zakresie 0,997-1,0 dla poszczególnych subtypów.. 

Pytanie 9:   

Dot. Części 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu ważności oferowanych wyrobów z 10 m-cy na 
9 m-cy? Uzasadnienie: w obydwu pakietach oferowane są takie same produkty) 

Odpowiedź 9:  

Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie 10:   

Dot. Części 1 i 2: Prosimy o podanie prawidłowego terminu związania ofertą (60dni jest w SIWZ, 90 dni w 
formularzu ofertowym). 

Odpowiedź 10:  

Zamawiający informuje, iż sprostowanie ogłoszenia oraz zmiana SIWZ i druku oferty została zamieszczona na 
stronie www. zzpprzymz.pl w dniu 13.10.2017r., - należy zawracać uwagę na zamieszczone informacje. 

Pytanie 11:   

dot. Opisu przedmiotu zamówienia SIWZ, rozdział V „Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia i obowiązków 
Wykonawcy” w zakresie części nr 1 i 2. 

Zamawiający definiując szczegółowy opis zamówienia, nie odniósł się do wielkości próbek w jakich wykonywane 
będą badania w laboratoriach. Zwracamy uwagę na fakt, że w zależności od tego jakie długości serii preferuje 
Zamawiający – bądź dokładniej laboratoria w których na zlecenie Zamawiającego wykonywane będą badania – 
odpowiednio wzrośnie bądź zmaleje ilość materiałów zużywalnych potrzebnych do wykonywania badań, a ma to 
bezpośredni wpływ na cenę oraz na organizacje pracy laboratoriów. 

W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem, w jakich seriach będą wykonywane badania w: 

• SP ZOZ Wojewódzki szpital Zakaźny – Centralne Laboratorium Analityczne w Warszawie, ul. Wolska 
37, 01-201 w Warszawie 

• NZOZ Ogólnopolskie Centrum Genetyki REX Company Sp. z o.o., ul. Robotnicza 32, 53-608 we 
Wrocławiu 



 

Ustosunkowanie się Zamawiającego do wyżej sformułowanych pytań przyczyni się do bardziej dokładnego 
przygotowania oferty a co za tym idzie do tańszej i skuteczniejszej diagnostyki HIV-1. 

Brak odpowiedzi Zamawiającego spowoduje, że Wykonawcy będą zmuszeni sami zadecydować o wielkościach 
serii, co nie zawsze pokrywa się z możliwościami i specyfiką pracy w wyżej wymienionych laboratoriach.  

Odpowiedź 11:  

Na poziomie SIWZ nie można zdefiniować wielkości serii, gdyż te zależą od użytkownika, a niecelowym jest 
narzucanie tych wielkości.  

Pytanie 12:   

dot. SIWZ, części nr 3 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę minimalnego terminu ważności od daty 
dostawy dla I jak i II transzy nie był krótszy niż do dnia 28.02.2018 r. ? 

Odpowiedź 12:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 13:   

dot. Wzoru umowy – formularz oferty pkt. X – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację formularza oferty 
poprzez zmianę „90 dni” na „60 dni” zgodnie z postanowieniem określonym w Rozdziale XII pkt.1 SIWZ? 

Odpowiedź 13:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 14:   

dot. Załącznik do SIWZ – umowa - par.3  ust.4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był 
liczony od daty wystawienia faktury? 

Odpowiedź 14:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 15:   

dot. Załącznik do SIWZ – umowa - par.4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego 
postanowienia umowy i odstąpienie od żądania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ze względu na 
krótki okres obowiązywania umowy? 

Odpowiedź 15:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 16:  

dot. Załącznik do SIWZ – umowa - par.6 ust. 11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszych 
postanowień umownych? 

Odpowiedź 16:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 



 

Pytanie 17:   

dot. Załącznik do SIWZ – umowa – par.8 Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w 
każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej. 

Odpowiedź 17:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 18:   

dot. Załącznik do SIWZ – umowa – par.8 ust. 2. pkt 6) oraz 8)-9). Czy zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie 
niniejszych postanowień umownych? 

      Odpowiedź 18:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 


