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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartość 200000 euro na  dostawę 
Kod CPV:  33696500-0 - odczynniki laboratoryjne

• Krążki do antybiogramów, Grupa I 
• Odczynniki monoklonalne, Grupa II
• Odczynniki do analizy równowagi kwasowo-zasadowej i elektrolitów do aparatów Corning 248 i analizatora 

jonoselektywnego Rapidchem 744 
• Odczynniki serologiczne, Grupa IV 
• Odczynnik Giemsy, Grupa V 
• Zestaw do rozdziału elektroforetycznego białek surowicy, Grupa VI
• Odczynniki bakteriologiczne, Grupa VII
• Szczepy wzorcowe wraz z zestawem do ich przechowywania, Grupa VIII
• Płynne odczynniki bakteriologiczne, Grupa IX
• Testy do oznaczeń boreliozay, Grupa X
• Probówki, Grupa XI

      Znak sprawy: SPZOZ LAB2 / 2013   Nr ogłoszenia 281444 - 2013 z dnia 18 -07- 2013r                       

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

1. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga aby badania wykonywane za pomocą oferowanych żeli były 
utrwalane metoda chemiczną, co zapobiega migracji białek i nie wymaga bardzo precyzyjnego i niepowtarzalnego 
utrwalania termicznego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

2. Zgodnie ze standardami dla rozdziału białek czas rozdziału nie powinien przekroczyć 20 minut. Prosimy zatem o 
potwierdzenie czy Zamawiający wymaga aby czas rozdziału nie przekraczał 20 minut ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

3. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający chce uzyskać 6 typowych frakcji z możliwością uzyskania dodatkowego 
rozdział frakcji beta na beta 1 i beta 2 ?

Odpowiedź: Tak.

4. W związku z przetargiem nieograniczonym prosimy o wyjaśnienie dla Grupy II,  tj. odczynniki monoklonalne. Czy 
Zamawiający wyrazi zgodę na inne konfekcjonowanie     poz. 1-6 w opakowaniach 5 szt. x 10 ml z odpowiednim 
przeliczeniem wymaganej przez Zamawiającego ilości ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody .

5. Czy Zamawiający w Pakiecie IV, poz. 1 dopuści test do wykrywania Giardia lamblia/Cryptosporidium ?
Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.

6. Czy Zamawiający w Pakiecie IV, poz.  3 ma na myśli  test do wykrywania enterokrwotocznego szczepu E.coli 
O157:H7 wytwarzającego verotoksynę ?

Odpowiedź: Tak.

7. Czy Zamawiający wymaga aby testy były wykonane z materiału niechłonącego wilgoci - paski wykonane ze stan-
dardowego paska celulozowego chłoną wilgoć co powoduje rozkład antybiotyku na teście i w konsekwencji błęd-
ny odczyt i błędną interpretację testu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

8. Czy Zamawiający wymaga aby oferowane testy pochodziły od jednego producenta w celu zachowania standary-
zacji w określaniu lekowrażliwości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

9. Czy Zamawiający wymaga aby testy paskowe z gradientem stężeń posiadały pozytywną opinię Krajowego Ośrod-
ka d/s lekowrażliwości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów paskowych z gradientem stężeń konfekcjonowanych w 
blistrach po 30 sztuk w opakowaniu lub pakowanych pojedynczo w opakowaniu zbiorczym również po 30 sztuk ? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody .
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11. Dotyczy formularza ofertowego (dodatek nr 1) pkt. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do oświadcze-
nia sformułowania „ o ile dotyczy”?Uzasadnienie: Nie wszystkie produkty posiadają w swoim składzie substancje  
niebezpieczne, zatem nie wszystkie produkty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa muszą posiadać karty  
charakterystyk substancji niebezpiecznych.

Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ.

12. §2 ust. 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy odczynników do 7 dni roboczych?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody .

13. §2 ust. 2 – Czy w przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi o wydłużenie terminu dostawy odczynników do 7 
dni roboczych Zamawiający wyrazi zgodę na określenie terminu dostawy na 5 dni roboczych?

Odpowiedź:  Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ.

14. §2 ust. 3 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę sposobu obliczania kary umownej z wartości umowy brutto  
na wartość zamówionego a niedostarczonego w terminie towaru?

 Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody .
15. §2 ust. 4 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do co najmniej trzydniowego opóźnienia oraz 

na dopisanie po kropce zdania w brzmieniu ,, Powyższe zostanie uznane za należyte wykonanie umowy.”?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody .

16. §5 ust. 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:W przypadku stwierdze-
nia wad jakościowych dostarczonego towaru Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wykryciu wad i prześle pro-
tokół reklamacyjny wraz z towarem do siedziby Wykonawcy na jego koszt. Wykonawca rozpatrzy reklamację i  
udzieli  na nią odpowiedzi w ciągu 5 dni roboczych. W przypadku braku rozpatrzenia reklamacji Zamawiający 
może zwrócić kwestionowaną część dostawy na koszt Wykonawcy, jednocześnie odmawiając zapłaty za tą tylko 
część. W takim przypadku Zamawiający może dokonać zakupu u innego producenta, a różnicą kosztów zakupu i 
transportu obciążyć Wykonawcę. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wa-
dliwego towaru w ciągu 7 dni roboczych od rozpatrzenia reklamacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody .

17. §6 ust.  2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na sformułowanie treści  postanowienia umownego w brzmieniu:  
,,Strony ustalają, że ceny określone w kalkulacji oferty Wykonawcy mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy z  
przyczyn niezależnych od Wykonawcy, to jest zmian stawki podatku VAT, przy czym wzrost lub obniżka cen bę-
dzie następowała o taki sam procent jaki wynika ze zmian niezależnych od Wykonawcy bez procentowego zwięk-
szenia przysługującej mu marży. W razie zmiany stawki podatku VAT, po zawarciu umowy, dla Stron wiążąca bę-
dzie stawka VAT obowiązująca w dniu wystawienia faktury. Powyższa zmiana nie jest zmianą umowną, jest ak-
ceptowana przez Strony bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody .

18. §6 ust. 3 i 4 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisów §6 ust. 3 i 4?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody .

19. §10 ust. 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu w sposób: ,, Odstąpienie od umowy przez Za-
mawiającego może nastąpić jednostronnie w każdej chwili w przypadku co najmniej trzykrotnego dostarczenia to-
waru złej jakości lub z opóźnieniem w okresie 6 miesięcy. Z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne inne rosz-
czenia poza roszczeniem o zapłatę za rzeczy już dostarczone Zamawiającemu. Uzasadnienie: Dwukrotne dostar-
czenie towaru złej jakości lub z opóźnieniem do 2015 r. jest zbyt daleko idącą przesłanką, która miałaby skutko -
wać rozwiązaniem umowy. Prosimy o zawężenie terminu do okresu 6 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody .

20. §15 – Wykonawca prosi o zmianę zapisu na: ,,Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 
nieważności z zastrzeżeniem §6 ust. 2”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody .

21. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szczepów wzorcowych w postaci wymazówki z płynem uwad-
niającym i szczepem wzorcowym w formie liofilizowanej tabletki?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę .
22. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szczepów wzorcowych z 10-miesięcznym terminem ważności?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę .
23. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy z 5 dni na 14 dni dla szczepów wzorcowych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
24. Dotyczy umowy     Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kary umownej z 0,1% wartości brutto umowy za każdy 

dzień opóźnienia na 0,1% wartości brutto niedostarczonego przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody .

25. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Grupie II poz. Surowicę antyglobulinową poliwalentną pako-
waną w opakowaniach zbiorczych 10x5ml.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody .
Sporządził:
Andrzej Dowgiert    

Zatwierdził
Dyektor SPZOZ w Sokółce

Jerzy Kułakowski
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