
                                         Sandomierz dnia 23.05.2018 r. 
Szpital Specjalistyczny 
Ducha Świętego 
ul. Schinzla 13 
27-600 Sandomierz 
 
 

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 
w postępowaniu na „Dzierżawę analizatorów”, znak PN/10/2018 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie prze-

targu nieograniczonego na „Dzierżawę analizatorów”, znak PN/10/2018 
 
Do Zamawiającego w dniu 21.05.2018 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści nastę-
pującej: 
Dotyczy: PARAMETRY TECHNICZNE, pakiet nr 1, pozycja nr 3 

1. Czy Zamawiający dopuści system, w którym stosowane testy napełniane są podciśnieniowo 
specjalną pipetą wielokanałową a odczynniki dodawane są bezpiecznie bez ingerencji opera-
tora? 

2. Czy Zamawiający dopuści system, z którego testy usuwane są przez operatora po inkubacji i 
odczycie? 

Dotyczy: PARAMETRY TECHNICZNE, pakiet nr 1, pozycja nr 4 

3. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie oraz  wycenę testów do identyfikacji oraz 
oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów Gram ujemnych   oraz testów do identyfikacji 
oraz oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów Gram dodatnich w ilości ok. 80 %  paneli 
łącznych w  formacie   tzw. „ DUO” do jednoczesnej identyfikacji i oznaczania lekooporności? 
Niektóre  sytuacje  kliniczne  i  diagnostyczne  wymagają podjęcia  decyzji o  jednoczesnym 
przeprowadzeniu  badania  w  kierunku  identyfikacji  i  oznaczania  lekowrażliwości,  w  
odniesieniu  do  konkretnego przypadku  klinicznego.  W  związku  z  tym,  z  punktu  
widzenia merytorycznego i  ekonomicznego  zasadne  jest wykonanie  równolegle,  za  
pomocą  jednego,  a  nie  dwóch  testów  w  tym  samym czasie,  wspomnianych  powyżej 
procedur diagnostycznych. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z uprzejmą 
prośbą o dopuszczenie możliwości złożenia oferty na wyżej wspomniane testy do 
jednoczesnego oznaczenia identyfikacji lekowrażliwości (testy  łączne).  Poszczególni  
Oferenci  w  tym  przypadku  będą  mogli  dokonać  wyceny    określonej    przez  
Zamawiającego  ilości    testów    łączonych    w    konfiguracji    identyfikacja  +  
lekowrażliwość    w    miejsce  testów  rozdzielnych. Takie rozwiązanie  umożliwi 
Zamawiającemu  zarówno  na  stosowanie  testów  rozdzielnych  w  przypadku  
wykonywania  na  analizatorze  jedynie  częściowego  oznaczenia   identyfikacji  lub  
lekowrażliwości  oraz   umożliwi   jednoczesne  wykonanie   tych  badań  na  jednym  module  
testowym. Rozwiązanie to pozwoli Zamawiającemu na  uzyskanie znacznej  redukcji  
kosztów  badań  w  przypadku  wykonania pełnego  badania  identyfikacji  oraz 
lekowrażliwości dla danego pacjenta, jednocześnie pozwoli również na zwiększenie  
standaryzacji oraz wiarygodności wyniku  badania (testy do  identyfikacji  i  lekowrażliwości  
wykonywane będą z tych samych kolonii bakteryjnych - materiału  użytego  do  badania). 
Takie  rozwiązanie  zapewni  również  dwukrotnie  szybsze  przygotowanie   testów  niż   w  
przypadku przygotowania  dwóch  rozdzielnych  oznaczeń wykonywanych  w  tym  samym  
czasie.    

Dotyczy: PARAMETRY TECHNICZNE, pakiet nr 1, pozycja nr 9 

4. Czy Zamawiający dopuści  możliwość zaoferowania  wiarygodnych oraz   prostych  do  
wykonania  testów manualnych do oceny lekowrażliwości  grzybów umożliwiających ocenę 
wartości MIC dla  danego leku przeciwgrzybiczego oraz interpretację S I  R ? 



Dotyczy: PARAMETRY TECHNICZNE, pakiet nr 1, pozycja nr 14 

5. Czy Zamawiający dopuści, aby system ekspercki aparatu  oparty  był  na  regułach  zgodnych  
z  rekomendacjami EUCAST oraz oparty  o  zaawansowany zestaw  reguł alertowych infor-
mujących o nietypowych  fenotypach oporności  badanych drobnoustrojów ? 

Dotyczy: ODCZYNNIKI I PODŁOŻA, pakiet nr 1, pozycja nr 31 i 32 

6. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania probówek z bulionami o objętości 5 ml? 

Dotyczy: umowy 

7. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu w taki sposób aby obowiązek 
ubezpieczenia analizatora leżał po stronie Zamawiającego a nie jak dotychczas Wykonawcy? 
zasadnienie: To na dzierżawcy leży kwestia ewentualnego ubezpieczenia aparatu w lokalu 
przez niego użytkowanym. Wydzierżawiający  nie jest w stanie ubezpieczyć aparatu np. od 
kradzieży, ponieważ nie znane są mu warunki przechowywania, jakie państwo posiadają 
zabezpieczenia przeciwkradzieżowe.  ysoce prawdopodobne jest, że Ubezpieczyciel może 
odmówić ubezpieczenia, jeżeli zabezpieczenia przed kradzieżą będą niewystarczające. To 
dzierżawca będzie korzystał z przedmiotu dzierżawy i to w jego domenie winno być 
zabezpieczenie (w tym ew. ubezpieczenie) przed zniszczeniem rzeczy dzierżawionej. 

Dotyczy: umowy § 7 ust. 2: 

8. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,W przypadku wystąpienia awarii 
urządzenia, którego naprawa zajmie więcej niż 2 dni robocze Wykonawca zobowiązuje się w 
terminie 3 dni roboczych wymienić na czas naprawy wadliwe urządzenie na urządzenie 
wolne od wad. Wszelkie koszty w powyższym zakresie obciążają Wykonawcę.”? 

Dotyczy: umowy § 12 ust. 1 a i b 

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów w § 12 ust. 1 a i b wprowadzi słowo 
zwłoka zamiast opóźnienie, ze względu na to że „Opóźnienie" oznacza uchybienie terminowi 
bez względu na przyczynę tego uchybienia, natomiast „zwłoka" zgodnie z art. 476 K.C., 
następuje w sytuacji gdy dłużnik nie spełnia świadczenia w skutek okoliczności za które 
ponosi odpowiedzialność, Kara umowna skategoryzowana jako zryczałtowane 
odszkodowanie, powinna być wymagalna wyłącznie jeżeli została spowodowana 
okolicznościami, za które dłużnik (Wykonawca) ponosi odpowiedzialność na zasadach 
ogólnych. Z powyższych przesłanek wynika, iż dla zachowania istoty instytucji kary 
umownej - nie może ona zostać zastrzeżona na wypadek niedotrzymania terminu wskutek 
okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi. 

Dotyczy: umowy § 12 ust. 1 c: 

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów wzoru umowy w § 12 ust. 1 c  poprzez 
zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10 % wartości brutto 
NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy ? 

 
 
Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 23.05.2018 r.: 

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 21.05.2018 r. Szpital Specjalistyczny Ducha 
Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:  
1. Zamawiający nie dopuszcza 

2. Zamawiający nie dopuszcza 
3. Zamawiający nie wyraża zgody 
4. Zamawiający nie dopuszcza 
5. Zamawiający dopuszcza 
6. Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości 
7. Zamawiający nie wyraża zgody 



8. Zamawiający nie wyraża zgody 
9. Zamawiający nie wyraża zgody 
10. Zamawiający nie wyraża zgody 
 

 


