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Starachowice, dnia 25.10.2022 r.

INFORMACJA 

dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„Dostawa aparatu do multipleksowego PCR oraz  testów antygenu SARS CoV- 2 w ramach 
projektu pn. „Walka z epidemią COVID-19 na terenie Powiatu Starachowickiego”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 oraz art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.)[dalej ustawa Pzp] udziela odpowiedzi na zadane 
pytania oraz modyfikuje treść SWZ:

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do przedmiotowego postępowania:

Pytanie nr 1 
(Dotyczy części nr 1) 

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia puli startowej odczynników? Jeśli tak prosimy o wskazanie rodzaju 
i ilości, w celu wyceny wymaganych odczynników oraz czy Zamawiający dopuści wystawienie dwóch faktur, 
osobno dla sprzedaży aparatu oraz osobno dla sprzedaży odczynników? Informujemy, że nasz system księgowo-
finansowy jest ściśle powiązany z system magazynowym, co uniemożliwia łączenie wykonywanych usług wraz 
z dostarczanymi fizycznie produktami do klientów. Magazyn aparatów ma inną lokalizację niż magazyn 
odczynnikowy

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wymaga dostarczenia 60 testów w panelach oddechowych mogących wykryć wirusa 
Sars Cov 2 i zróżnicować jakiego pochodzenia jest infekcja. 

Ponadto Zamawiający nie dopuszcza wystawienie dwóch faktur osobno dla sprzedaży aparatu oraz osobno 
dla sprzedaży odczynników.

Pytanie nr 2
(Dotyczy części nr 2)

Czy Zamawiający wymaga aby wraz z ofertą przedłożyć dokument producenta testu poświadczający autoryzację 
sprzedaży oferowanego testu na terenie Polski ?

Odpowiedź:
Zamawiający zgodnie z zapisami rozdziału V pkt. 7 SWZ wymaga tylko karty produktu stanowiącej załącznik 
do SWZ.

Pytanie nr 3 
(Dot. Załącznika nr 6 części 1 pkt 13)
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Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby testy do aparatu posiadały datę ważności minimum 6mcy? 
Uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników – nie można określić terminu 
ważności oferowanego asortymentu na podany w SIWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z 
zaleceniami producenta. 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na to aby testy do aparatu posiadały datę ważności minimum 6mcy. Jedocześnie 
podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 4
(Dotyczy Formularza ofertowego pkt 1) 

Czy Zamawiający odstąpi od podania numeru faksu Wykonawcy, z uwagi na fakt iż planujemy 
w przyszłości całkowitą rezygnację z tej formy komunikacji?

Odpowiedź:
Zamawiający odstępuje od obowiązku podania numeru faxu, jeżeli Wykonawca poda adres e-mail.

Pytanie nr 5
Pytania do Umowy (zał. nr 2)

§5 ust. 1 lit. a – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,5 % wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w przypadku zwłoki w 
dostawie przedmiotu zamówienia do Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach? 

§5 ust. 1 lit. b – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej i modyfikację 
postanowienia umownego na: ,,za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy lub 
w okresie gwarancji, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 
licząc od upływu terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy,”? 

§5 ust. 1 lit. d – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej za odstąpienie od umowy 
przez Zamawiającego z winy Wykonawcy 15 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 
umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie akceptuje proponowanej zmiany oraz podtrzymuje zapisy wzoru umowy. 

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuszcza w ramach części nr 2 zaoferowanie zestawu testowego, w skład którego wchodzi 
jednostronnie zakręcana probówka ekstrakcyjna traktując takie rozwiązanie jako równoważne w rozumieniu 
roz. III ust. 4 SWZ? Wykonawca zwraca uwagę, że w obecnym kształcie opis przedmiotu zamówienia w sposób 
oczywisty wskazuje na produkt jednego producenta utrudniając w ten sposób uczciwą konkurencję 
i jednocześnie naruszając art. 99 ust. 4, a co za tym idzie art. 16 ustawy pzp. Parametry techniczne dla części 
2 zostały określone w taki sposób, że ich łączne spełnienie możliwe jest tylko poprzez zaoferowanie produktu 
konkretnego producenta. Tylko jeden z produktów posiadających status WHO EUL ma w zestawie łamiące 
się wymazówki, których nie trzeba wyjmować z probówki i dwustronnie zakręcane probówki. Tymczasem, 
jak wskazała KIO m.in. w wyr. z 22.7.2013 r., KIO 1589/13, Legalis: "Naruszenie zasady uczciwej konkurencji 
określonej w ustawie z uwagi na niewłaściwe opisanie przedmiotu zamówienia zachodzi, między innymi w sytuacji, 
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gdy zamawiający opisze przedmiot zamówienia przez zbytnie dookreślenie przedmiotu powodujące, 
bez uzasadnienia, wskazanie na konkretny produkt".

Odpowiedź:

Według posiadanej wiedzy Zamawiającego na rynku, co najmniej 3 wykonawców oferuje produkt spełniający 
łącznie wskazane w treści pytania wymagania, zakwestionowane przez składającego pytania oferenta. Wobec  
powyższego Zamawiający nie wyraża zgody za zaproponowane w treści pytań odstępstwa od opisów 
wskazanych w załączniku nr 7 do SWZ. 

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuszcza w ramach części nr 2 zaoferowanie zestawu testowego, w skład którego wchodzi 
giętka, niełamiąca się wymazówka, którą po umieszczeniu próbki w probówce ekstrakcyjnej należy wyjąć 
z tej probówki traktując takie rozwiązanie jako równoważne w rozumieniu III ust. 4 SWZ ewentualnie 
czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu testowego, w skład którego wchodzi giętka, niełamiąca 
się wymazówka, którą zgodnie z instrukcją użycia po umieszczeniu próbki w probówce ekstrakcyjnej należy 
wyjąć z tej probówki, ale którą osoba przeprowadzająca test (jeśli ma takie życzenie) może w łatwy sposób 
przeciąć i pozostawić w probówce? Wykonawca zwraca uwagę, że w obecnym kształcie opis przedmiotu 
zamówienia w sposób oczywisty wskazuje na produkt jednego producenta utrudniając w ten sposób uczciwą 
konkurencję i jednocześnie naruszając art. 99 ust. 4, a co za tym idzie art. 16 ustawy pzp. Parametry techniczne 
dla części 2 zostały określone w taki sposób, że ich łączne spełnienie możliwe jest tylko poprzez zaoferowanie 
produktu konkretnego producenta. Tylko jeden z produktów posiadających status WHO EUL ma w zestawie 
łamiące się wymazówki, których nie trzeba wyjmować z probówki i dwustronnie zakręcane probówki. 
Tymczasem, jak wskazała KIO m.in. w wyr. z 22.7.2013 r., KIO 1589/13, Legalis: "Naruszenie zasady uczciwej 
konkurencji określonej w ustawie z uwagi na niewłaściwe opisanie przedmiotu zamówienia zachodzi, między 
innymi w sytuacji, gdy zamawiający opisze przedmiot zamówienia przez zbytnie dookreślenie przedmiotu 
powodujące, bez uzasadnienia, wskazanie na konkretny produkt".
 
Odpowiedź:

Według posiadanej wiedzy Zamawiającego na rynku, co najmniej 3 wykonawców oferuje produkt spełniający 
łącznie wskazane w treści pytania wymagania, zakwestionowane przez składającego pytania oferenta. Wobec  
powyższego Zamawiający nie wyraża zgody za zaproponowane w treści pytań odstępstwa od opisów 
wskazanych w załączniku nr 7 do SWZ. 

Pytanie nr 8
Czy Zamawiający wymaga, poza kartą produktu, złożenia innych przedmiotowych środków dowodowych 
na potwierdzenie parametrów technicznych opisanych w zał. nr 7 do SWZ, np. instrukcji używania wyrobu?

Odpowiedź:
Zamawiający zgodnie z zapisami rozdziału V pkt. 7 SWZ wymaga karty produktu stanowiącej załącznik do SWZ.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty jedynie na testy Panbio? Przedstawiony opis zamówienia wyklucza 
złożenie oferty przez konkurencyjnych producentów. Takie działanie ogranicza konkurencje oraz zróżnicowanie 
cenowe.
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Odpowiedź:

Wymagania Zamawiającego zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia. Według posiadanej wiedzy 
Zamawiającego ,na rynku jest co najmniej 3 Wykonawców oferujących produkt spełniający łącznie wskazane 
w treści wymagania

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie probówek, które nie posiadają systemu dwustronnego zakręcania 
probówki?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w/w probówek. 

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający wymaga zaoferowanie testu, w których probówki ekstrakcyjne są wypełnione buforem 
ekstrakcyjnym? Takie rozwiązanie ułatwi pracę personelowi medycznemu oraz ograniczy błędy występujące w 
trakcie nakraplania buforu do ekstrakcji wirusa.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga aby bufor ekstrakcyjny był wewnątrz probówek ale dopuszcza takie rozwiązanie

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testów spełniających warunki wymagane zarówno przez WHO oraz 
znajdujących się na liście europejskiej zatwierdzonej przez Komitet ds. Bezpieczeństwa Zdrowia (HSC)? Jako 
podmiot działający w  państwie członkowskim UE Zamawiający powinien respektować fakt zatwierdzenia testu 
udokumentowany obecnością na liście opublikowanej przez Komitet ds. Bezpieczeństwa Zdrowia (HSC) Unii 
Europejskiej?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z opisem w SWZ. HSC nie jest jakościowo tożsame z posiadaniem 
statusu EUL WHO.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający wymaga testu do samokontroli wymagając przedstawiania deklaracji zgodności CE? 

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wymaga testu do samokontroli, ponieważ test tego typu nie znajduje zastosowania 
w profesjonalnych laboratoriach medycznych
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W związku z powyższym Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert. Aktualnie 
obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to: 28.10.2022 r.

Zamawiający modyfikuje treść SWZ w:

1. rozdziale XI ust. 1 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni tj. do dnia 
26.11.2022 r.

2. rozdziale XV ust. 2 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 28.10.2022 r. do godz. 09:00.

3. rozdziale XVI ust. 1 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.10.2022 r. o godzinie 11:00.

Zamawiający

Wicestarosta
/-/ Dariusz Dąbrowski
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