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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA 

 
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartość 214 000 euro 
na kompleksową dostawę odczynników bakteriologicznych wraz z dzierżawą analizatorów do wykonywania identyfikacji 
lekooporności oraz posiewów krwi i innych płynów ustrojowych zgodnie z dodatkiem nr 2 i 5 do SIWZ. CPV: 33696500-0 
- Odczynniki laboratoryjne, 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego). 
 

Znak sprawy: SPZOZ LAB 1 / 2020   Nr ogłoszenia -  526915-N-2020 z dnia 2020-03-26 r.   

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

1. Pytanie do umowy: §2 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: 
,,Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu odczynniki mikrobiologiczne, wyszczególnione w 
załączniku nr.1 do niniejszej umowy na każdorazowe zamówienie Zamawiającego złożone mailem na adres …..”? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

2. Dotyczy sposobu składania ofert - Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w formie elektronicznej, np. na 
platformie wskazanej przez Zamawiającego? Uzasadnienie: w związku z zaistniałą sytuacją związaną z 
rozprzestrzenianiem się wirusa COVID 19, a co za tym idzie, utrudnienia związane z ograniczeniami 
wprowadzonymi przez firmy kurierskie oraz pracę zdalną pracowników większości firm i instytucji w celu 
zminimalizowania ryzyka zarażenia, Wykonawcy mają utrudnioną możliwość przygotowywania ofert w formie 
papierowej. W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających 
do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej również w postępowaniach o 
udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów unijnych. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

3. Dotyczy dodatek nr 2  wymogi ogólne: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia do oferty instrukcji 
techniczny dla oferowanych podłoży, jeżeli Wykonawca udostępni adres bezpłatnej strony internetowej na której 
znajdują się wymagane dokumenty? Jeżeli, nie to czy wyrazi zgodę na przesłanie instrukcji technicznych w formie 
elektronicznej na płycie CD z uwagi na obszerność dokumentacji? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie instrukcji technicznych w formie elektronicznej na płycie 
CD.  

4. Dotyczy dodatek nr 2  wymogi ogólne: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu załączania do każdej dostawy 
certyfikatów kontroli jakości dla każdej serii podłoża, jeżeli Wykonawca udostępni adres bezpłatnej strony 
internetowej na której znajdują się wymagane dokumenty? 

Odpowiedź: Zamawiający odstąpi. 

5. Dotyczy dodatek nr 5 pozycja 11: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez analizator modułu 
statystyczno- epidemiologiczny? Nie ogranicza to użyteczności analizatora  ponieważ, taka funkcja jest w programie 
LIS do którego analizator ma być podłączony. 

Odpowiedź: Zamawiający odstąpi. 

6. Dotyczy dodatek nr 5  dotyczy aparatu do posiewów krwi: Czy Zamawiający wymaga aby butelki do posiewów były 
zwalidowane przez EUCAST pod względem możliwości wykonywania szybkiego oznaczania lekowrażliwości   
bezpośrednio z dodatnich butelek z posiewem krwi? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

7. Dotyczy dokumentów na wezwanie- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie firmowych dokumentów (katalog, 
prospekt, ulotka) w formie elektronicznej na płycie CD z uwagi na obszerność dokumentacji? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

Sporządził: St. inspektor d/s zamówień publicznych 

Andrzej Dowgiert             
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