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Wyjaśnienia do zapytania 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:  
„DOSTAWA PASKÓW DO ANALIZY MOCZU WRAZ Z DZIERŻAWĄ CZYTNIKA TESTÓW 
PASKOWYCH DLA POTRZEB ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ SZPITALA 

POWIATOWEGO W MYSZKOWIE” 
   
W związku z zapytaniami do treści zapytania w przedmiotowym postępowaniu wyjaśniamy, co 
następuje:  
 
Pytanie nr 1: Pytania do przedmiotu zamówienia: 
Czy Zamawiający dopuści paski 11 parametrowe? 
Odp.: Zgodnie z pkt. 1 warunki graniczne-odczynniki, Zamawiający wymaga zaoferowania pasków do 
moczu, które oznaczać będą minimum 10 parametrów fizyko-chemicznych moczu: ciężar właściwy, 
leukocyty, azotyny, pH, białko, glukoza, ciała ketonowe, urobilinogen, bilirubina, krew. Zgodnie z pkt. 
2 warunki graniczne-odczynniki zaoferowane paski muszą eliminować wpływ obecności kwasu 
askorbinowego na wynik badania moczu.  
 
Pytanie nr 2: Pytania do przedmiotu zamówienia: 
Czy Zamawiający dopuści automatyczne określenie lub predefiniowanie barwy moczu i klarowności? 
(możliwość wpisania poprzez wybór opcji w czytniku) 
Odp.: Zamawiający wymaga zaoferowania czytnika do moczu automatycznie określającego lub 
predefiniującego barwę moczu i klarowności poprzez możliwość wpisania przez wybór opcji w czytniku 
i skanowania kodu. 
 
Pytanie nr 3: Pytania do umowy: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę? 
Uzasadnienie: 
W obecnej sytuacji epidemii Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania 
się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kwalifikowany podpis 
elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi odręcznemu. Potwierdzenie tej zasady 
znajduje się w art. 78(1) kodeksu cywilnego, który zrównuje kwalifikowany podpis elektroniczny z 
podpisem własnoręcznym. 
Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie nr 4: Pytania do umowy: 
Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 7 w taki sposób, aby wysokość kary umownej 
naliczana była od wartości netto a nie brutto. 
Uzasadnienie: 
VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu 
skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści 
ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia. 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy. 
 
Pytanie nr 5: Pytania do umowy: 
(§ 7ust. 1 pkt. c) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 
5% wartości NETTO niezrealizowanej umowy?  
Uzasadnienie: 



Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana  w sposób prawidłowy, a dla przykładu 
odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej 
naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W 
takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary 
umownej. 
W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o okazanie kalkulacji przyszłej, hipotetycznej szkody, 
jaką ma ponieść zamawiający w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy- 
zgodnie z przepisami. 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy. 
 
Pytanie nr 6: Pytania do umowy: 
Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym 
niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? 
Uzasadnienie: 
Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji ofertowej 
ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym min. w wyroku z dnia 18 czerwca 
2010 roku KIO 1087/10 art. 29 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wynika obowiązek 
dokładnego określenia przez Zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest 
zwolniony z tego obowiązku nawet , jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości 
zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 roku KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza 
stwierdziła , że „nie można zaakceptować postanowień umowy  dających zamawiającemu całkowitą , 
nieograniczona pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w 
podejmowaniu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”. 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy. 
 
Pytanie nr 7: Pytania do umowy: 
Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez 
producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, 
zgodnie z zapisami Ustawy o VAT? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy. 
 
Pytanie nr 8: Pytania do umowy: 
Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany 
klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z 
zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy. 
 
Pytanie nr 9: Pytania do umowy: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany umowy mogą 
nastąpić również w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, 
literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących 
zmiany celu i istoty umowy? 
Uzasadnienie: 
Zezwoli to Zamawiającemu na dokonanie aneksowania umowy bez podejrzenia naruszenia ustawy 
Pzp, w związku z tym , iż Zamawiający przewidział takowy wariant już na etapie uruchomienia 
procedury przetargowej. 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy. 
 
Pytanie nr 10: Pytania do przedmiotu zamówienia: 
Czy zamawiający wymaga na pasku diagnostycznym pola kompensacyjnego w celu eliminacji wpływu 
ciemnej barwy moczu ? 
Odp.: Tak, Zamawiający wymaga, aby zaoferowane paski diagnostyczne posiadały pole 
kompensacyjne w celu eliminacji wpływu ciemnej barwy moczu. 
 
Pytanie nr 11: Pytania do przedmiotu zamówienia: 
Czy Zamawiający dopuści paski testowe, w których stężenie kwasu askorbinowego 1.4 mmol/L lub 
wyższe może spowodować wynik fałszywie negatywny? 



Odp.: Zamawiający wymaga, aby zaoferowane paski diagnostyczne wykazywały się brakiem 
interferencji w stosunku do hemoglobiny, przy koncentracji kwasu askorbinowego poniżej 200mg/l; 
Brakiem interferencji kwasu askorbinowego w stosunku do glukozy przy koncentracji kwasu 
askorbinowego poniżej 1500mg/L; Brakiem interferencji kwasu askorbinowego w stosunku do 
leukocytów przy koncentracji kwasu askorbinowego poniżej 1500mg/L. Zamawiający wymaga, aby 
zaoferowane paski wykazywały się dodatkowo brakiem interferencji kwasu askorbinowego w stosunku 
do albuminy. 
 
Pytanie nr 12: Pytania do przedmiotu zamówienia: 
Czy Zamawiający dopuści czytnik w którym automatyczny transport i usuwanie zużytych pasków 
następuje do otwartego pojemnika? 
Odp.: Zgodnie z zapisami zapytania. 
 
Pytanie nr 12: Pytania do przedmiotu zamówienia: 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania czytnika posiadającego procedurę 
automatycznego wykrywania zapełnianego pojemnika na zużyte paski poprzez wyświetlenie 
ostrzeżenia na ekranie i dopuści czytnik z otwartym wyjmowanym pojemnikiem na zużyte paski z 
wizualną kontrolą stopnia jego zapełnienia? 
Odp.: Zgodnie z zapisami zapytania. 
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