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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA 
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartości 214000 
euro na dostawę krążków do antybiogramów - Grupa 1 ,odczynników monoklonalnych - Grupa 2, odczynników do 
analizy równowagi kwasowo-zasadowej Corning 248 - Grupa 3, odczynników serologicznych - Grupa 4 , 
odczynnik Giemsy - Grupa 5 , Szczepów wzorcowych wraz z zestawem do ich przechowywania - Grupa 6, płynne 
odczynniki bakteriologiczne - Grupa - 7, Zestawów testowych do oznaczania w technice ELISA i CLIA z dzierżawa 
analizatora do ich wykonywania oraz dostawa testów potwierdzenia techniką Western Blot wraz dzierżawa sprzętu 
- Grupa 8, probówek - Grupa 9, testów do oznaczania MIC metodą mikrorozcieńczeń - Grupa 10, 
immunoenzymatycznych testów do oznaczania alergenów w systemie panelowym wraz z dzierżawą niezbędnego 
sprzętu do ich wykonania - Grupa 11, testów immunoenzymatyczne do wykrywania Clostridium difficile w kale - 
Grupa 12 - Kod CPV: 33696500-0 - odczynniki laboratoryjne 

 

Znak sprawy: SPZOZ LAB 2 / 2020   Nr ogłoszenia – 565467-N-2020 z dnia 2020-07-23     
          

Zamawiający zgodnie z art.38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:   

 
1. Prosimy o wyłączenie pozycji 3, 7-9, 11 z pakietu 4 i utworzenie z nich odrębnego pakietu. Obecny opis 

przedmiotu zamówienia tworzy preferencje dla konkretnego wytwórcy, dysponującego pełnym asortymentem 

wymienionym w pakiecie 4 uniemożliwiając składanie ofert pozostałym podmiotom posiadającym w swojej 

ofercie testy immunochromatograficzne (kasetkowe), lecz nie posiadającym pozostałej części asortymentu, 

co budzi podejrzenia o faworyzowanie konkretnego wytwórcy przez Zamawiającego z naruszeniem 

dyscypliny finansów publicznych (na podstawie przepisów zawartych art. 17.1 pkt. 1) i pkt. 5b) ustawy z dnia 

17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.)). 

Poprzez sformułowanie przedmiotu zamówienia ograniczające faktyczny krąg podmiotów ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, posiadających w swojej ofercie testy immunochromatograficzne, Zamawiający 

narusza odpowiednie przepisy ustawy PZP:  

1) art. 7 ust. 1, poprzez przeprowadzenie postępowania w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji, 

równego traktowania wykonawców, przejrzystości oraz proporcjonalności, poprzez sformułowanie 

postanowień SIWZ w sposób bezzasadnie ograniczający krąg podmiotów uprawnionych do ubiegania się o 

udzielenie zamówienia w postępowaniu;  

2) art. 29 ust. 1, 2 i 3 w zw. z art. 7 ust. 1, poprzez wadliwe opisanie przedmiotu zamówienia, polegające na 

wprowadzeniu do jednego zamówienia produktów dostępnych tylko u jednego lub bardzo ograniczonej liczby 

podmiotów bez podziału tego zamówienia na części i tym samym ograniczenie liczby wykonawców 

uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu;  

3) art. 29 ust. 1, 2 i 3 w zw. art. 36aa ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1, poprzez wadliwe opisanie przedmiotu 

zamówienia, polegające na niedopuszczeniu możliwości składania ofert częściowych/nieudzielenie 

zamówienia w częściach i tym samym ograniczenie liczby podmiotów uprawnionych do ubiegania się o 

udzielenie zamówienia w postępowaniu. W odniesieniu do art. 96 ust. 1 pkt. 11 ustawy PZP (zgodnie z 

którym Zamawiający powinien literalnie wskazać przyczyny niedokonania podziału zamówienia na części), 

cytowany przepis stanowi transpozycję do polskiego porządku prawnego normy zawartej w art. 46 ust. 1 

dyrektywy klasycznej. Zgodnie z motywem 78 preambuły do dyrektywy klasycznej w przypadku, gdy 

instytucja zamawiająca zdecyduje, że podział zamówienia na części nie byłby właściwy, stosowne 

indywidualne sprawozdanie lub dokumenty zamówienia powinny zawierać wskazanie głównych przyczyn 

decyzji instytucji zamawiającej. Przesłanki zawarte w powyższym motywie preambuły nie mają zastosowania 

w przedmiotowym postępowaniu. Zgodnie z treścią sentencji wyroku KIO z dnia 2017-01-02, sygn. akt.: KIO 

2346/16 (w myśl którego KIO nakazała instytucji zamawiającej dokonanie podziału zamówienia na części) : 

„uznać należy, iż obawy związane z ewentualnymi niewielkimi trudnościami czy kosztami bądź nieznacznymi 

problemami z koordynowaniem działań wykonawców, a tym bardziej wygoda zamawiającego, nie powinny 

stanowić dostatecznej podstawy do zaniechania podziału zamówienia na części.” 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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2. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4 pozycji 5 testy pakowane po 25 szt. w opakowaniu zbiorczym, każdy 

test zapakowany w osobną foliową saszetkę? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

3. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4 w pozycji 6 test kasetkowy, ze względu na zmniejszenie kontaktu z 

materiałem zakaźnym? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

4. Dotyczy:  Grupa 1 - Krążki do antybiogramów. Warunki. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o 

możliwość zaoferowania krążków antybiotykowych, pakowanych po 4 kasety/fiolki w plastikowej tubie wraz z 

pochłaniaczem wilgoci znajdującym się w wieczku tuby. Takie konfekcjonowanie pozwoli Zamawiającemu na 

ciągłe korzystanie z pochłaniacza wilgoci, tym samym przechowywanie używanych krążków zgodnie z 

zaleceniami producenta, dodatkowo niweluje konieczność zabezpieczenia już otwartych opakowań w 

odpowiedni pojemnik do ich przechowywania. Każde zbiorcze opakowanie posiada etykietę zawierającą te 

same informacje co pojedyncza fiolka (nazwa krążka, skrót nazwy wg. CLSI/EUCAST, stężenie antybiotyku, 

numer katalogowy, seria produkcyjna, termin ważności, warunki przechowywania). Dodatkowo pragniemy 

nadmienić, że każda fiolka w zbiorczym opakowaniu ma dodatkowe zabezpieczenie fiolki nakładką w miejscu 

wyjmowania krążka przez diagnostę lub podczas używania dyspensera. 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

5. Dotyczy:  Grupa 1 - Krążki do antybiogramów. Warunki. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o 

możliwość zaoferowania krążków antybiotykowych, które posiadają termin ważności 12 miesięcy. 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

6. Dotyczy:  Grupa 1 - Krążki do antybiogramów. POZYCJA NR 51 Zwracamy się do Zmawiającego z prośbą o 

możliwość zaoferowania testu lateksowego konfekcjonowanego po 50 oznaczeń w opakowaniu z opcją 

przeliczenia na liczbę oznaczeń/testów wymagana przez Zamawiającego. 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

7. Dotyczy:  Grupa 6 - Szczepy wzorcowe wraz z zestawem do ich przechowywania Warunki: Zwracamy się do 

Zmawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania szczepów wzorcowych z pierwszego pasażu kolekcji 

ATCC, które maja formę liofilizowanych krążków i są pakowane po 10 sztuk w fiolce z  terminem ważności 

około 9 miesięcy. 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

8. Dotyczy:  Grupa 6 - Szczepy wzorcowe wraz z zestawem do ich przechowywania. Zestaw do 

przechowywania szczepów wzorcowych - POZYCJA NR 1  Zwracamy się do Zmawiającego z prośbą o 

możliwość zaoferowania probówek do przechowywania i pracy ze szczepami wzorcowymi 

konfekcjonowanych po 80 sztuk w opakowaniu z opcją przeliczenia na 2 opakowania, pokrywające wskazaną 

liczbę fiolek przez Zamawiającego. 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

9. Grupy nr 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów z buforem, który przygotowywany jest 

dla określonej liczby oznaczeń i powinien być zużyty w ciągu jednego dnia roboczego? 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

10. Grupy nr 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów z czasem wykonywania badań                         

do 4 godzin?  

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

11. Grupy nr 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów z 5 kalibratorami bez uwzględnienia tła, 

w formie linii standardowych na każdym pasku ?  



Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

12. Grupy nr 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów z naniesionymi liniami kalibratorów,  

w których intensywność wybarwienia pasm alergenowych oceniana jest automatycznie w klasach 0 do 6 

systemu EAST, który koreluje z systemem RAST, a ilość przeciwciał klasy IgE jest ustalana jako stężenie 

kU/I obliczane w odniesieniu do intensywności wybarwienia pasm kalibratorów na każdym pasku 

testowym?  

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

13. Grupy nr 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów wyłącznie z naniesionymi liniami 

kalibratorów, których wybarwienie pasm jest wyznacznikiem prawidłowo wykonanej inkubacji? 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

14. Grupy nr 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość sporządzania krzywej w czasie rzeczywistym, bez 

możliwości podglądu? 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

15. Grupy nr 11 Czy Zamawiający dopuści możliwość wykonywania testów do oznaczania profili alergicznych                

ze 175 µl rozcieńczonej próbki?  Procedura z wykorzystaniem rozcieńczonej surowicy nie ma wpływu na 

wynik IgE, jest zwalidowana  i posiada certyfikat CE/IVD. 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

16. Grupy nr 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów o następującym składzie alergenów 

dla panelu pokarmowego: 

f1  Białko jaja 
f75  Żółtko jaja 
f2  Mleko krowie 
f45  Drożdże piekarskie 
f4  Mąka pszenna 
f5  Mąka żytnia 
f9  Ryż 
f14  Soja 
f13  Orzeszki ziemne 
f17  Orzech laskowy 
f20  Migdał 
f49  Jabłko 
f84  Kiwi 
f237  Morela 
f25  Pomidor 
f31  Marchew 
f35  Ziemniak 
f85  Seler 
f3  Dorsz 
f23  Krab 

Marker CCD  
Kalibrator 5 
Kalibrator 4 
Kalibrator 3 
Kalibrator 2 
Kalibrator 1 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

17. Grupy nr 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów o następującym składzie alergenów 

dla panelu pediatrycznego:     

gx  Mieszanina traw 2 
(tymotka łąkowa, żyto zwyczajne) 

t3  Brzoza 
w6  Bylica 
d1  Dermatophagoides pteronyssinus 
d2  Dermatophagoides farinae 



e1  Kot 
e2  Pies 
e3  Koń 
m2  Cladosporium herbarum 
m3  Aspergillus fumigatus 
m6  Alternaria alternata 
f1  Białko jaja 
f75  Żółtko jaja 
f2  Mleko krowie 
f3  Dorsz 
f76  α-Laktoalbumina 
f77  β-Lactoglobulina 
f78  Kazeina 
e204  BSA 
f4  Mąka pszenna 
f9  Ryż 
f14  Soja 
f13  Orzech ziemny 
f17  Orzech laskowy 
f31  Marchew 
f35  Ziemniak 
f49  Jabłko 

Marker CCD  
Kalibrator 5 
Kalibrator 4 
Kalibrator 3 
Kalibrator 2 
Kalibrator 1 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
18. Grupy nr 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów o następującym składzie alergenów 

dla panelu wziewnego: 
 
g1 Tomka wonna 
g3  Kupkówka pospolita 
g6  Tymotka łąkowa 
g12  Żyto 
t2  Olcha 
t3  Brzoza 
t4  Leszczyna 
t7  Dąb 
w1  Ambrozja 
w6  Bylica 
w9  Babka lancetowata 
d1  Dermatophagoides pteronyssinus 
d2  Dermatophagoides farinae 
e1  Kot 
e2  Pies 
e3  Koń 
m1  Penicillium notatum 
m2  Cladosporium herbarum 
m3  Aspergillus fumigatus 
m6  Alternaria alternata 

Marker CCD  
Kalibrator 5 
Kalibrator 4 
Kalibrator 3 
Kalibrator 2 
Kalibrator 1 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Sporządził:  
St. inspektor d/s zamówień publicznych 

Andrzej Dowgiert             

    Zatwierdził: 

                    Dyrektor SPZOZ w Sokółce 
                                                                                                          Jerzy Kułakowski 


