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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA

Dotyczy:  postępowania  w  trybie  przetargu  nieograniczonego o  wartości  nie  przekraczającej  równowartości 
125000 euro na  dostawa podłoży oraz odczynników mikrobiologicznych, wraz z dzierżawą automatycznego 
analizatora do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów z oprogramowaniem (licencja) zgodnie 
z dodatkiem nr 2 i 5 do SIWZ.

       Znak sprawy: SPZOZ 1LAB / 2011   Nr ogłoszenia  - 111651 – 2011 z dnia 11.04.2011r             

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

1. Dotyczy poz. 18: Zamawiający w tym punkcie wymaga podłoża : Podłoże chromogenne do 
bezpośredniego posiewu i wykrywania paciorkowców z grupy B: czy można zaoferować podłoże gdzie 
paciorkowce z grupy B rosną w sposób charakterystyczny na kolor pomarańczowy, skład podłoża oraz 
jego właściwości jednoznacznie i ostatecznie identyfikują paciorkowce z grupy B bez dodatkowych 
testów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. Dotyczy poz. 11 – Zamawiający wymaga : Podłoże do posiewu krwi z fazą stałą w środku 40-80 ml: czy 
dla jasności kosztów oraz łatwości zamawiana odczynnika Zamawiający dopuści przeliczenie 
wymaganej ilości ml na pełne opakowania odczynnika z zachowaniem wymaganej ilości ml podłoża a w 
ofercie podanie ilości opakowań oraz ceny jednostkowej za opakowanie? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza przeliczenie wymaganej  ilości  ml  na pełne opakowania odczynnika z 
zachowaniem wymaganej ilości ml podłoża i podanie w ofercie ilości opakowań oraz ceny jednostkowej za 
opakowanie.

3. W związku z wejściem norm interpretacji wg EUCAST niektóre podłoża do posiewów zmieniły swój 
skład. Ale dotyczy to tylko wybranych podłoży. Większość podłoży pozostała niezmieniona. Czy w 
związku z tym Zamawiający dopuści ofertę z podłożami ( i dokumentami potwierdzającymi ) spełnienie 
EUCAST tylko dla tych podłoży gdzie zaszła ta zmiana.?

Odpowiedź: Wymóg dotyczy poz. 5.

4. Dotyczy §6 punkt 3 2) oraz formularza oferty zał. Nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby Wykonawca 
załączył do oferty dokumenty potwierdzające że oferowany analizator oraz odczynniki może być 
stosowany w służbie zdrowia zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r? 
Uzasadnienie: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 już nie obowiązuję.

Odpowiedź:   Zamawiający wyraża zgodę.  

5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę cen brutto oferowanych towarów w przypadku urzędowej 
zmiany stawek VAT a zmiana ta następuje automatycznie w dniu wejścia przepisów prawnych -bez 
konieczności podpisania aneksu? Jeśli tak to prosimy o dodanie odpowiedniego zapisu ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do projektu umowy, dodatkowych punktów 
dotyczących warunków dzierżawy:

§ 1

1. Dostawy przedmiotu dzierżawy do miejsca instalacji, tj. laboratorium ............................ dokonuje 
Wydzierżawiający w terminie do .................., na swój koszt i ryzyko, w szczególności zapewnia transport i 
ubezpieczenie na czas transportu. Wydzierżawiający pokrywa również koszty instalacji i szkolenia.

2.Z chwilą odbioru przedmiotu dzierżawy, wszelkie ryzyko związane z jego używaniem przechodzi na 
Dzierżawcę
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3. Przekazanie przedmiotu dzierżawy nastąpi w Protokole Przekazania, stanowiącym integralną część 
niniejszej umowy.

4. Wydzierżawiający udziela Dzierżawcy gwarancji na okres ............. miesięcy, licząc od dnia instalacji

 § 2

1. Dzierżawca zobowiązany jest używać przedmiotu dzierżawy w miejscu wymienionym w pkt..... §.... Zmiana 
lokalizacji przedmiotu najmu jest możliwa jedynie po pisemnym wyrażeniu zgody przez 
Wydzierżawiającego

2. Dzierżawca zobowiązany jest używać przedmiotu dzierżawy zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcjami 
producenta oraz utrzymywać go w stanie odpowiadającym normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu.

3. Dzierżawaca nie będzie dokonywał jakichkolwiek zmian czy przeróbek przedmiotu dzierżawy, ani usuwał, 
odłączał lub dołączał jakichkolwiek części bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego.

§ 3

1. Dzierżawca zobowiązany jest do utrzymywania przedmiotu dzierżawy w stanie przydatnym do 
umówionego użytku.

§ 4

1.Dzierżawca zobowiązany jest uiszczać czynsz miesięcznie, w ciągu 30 dni od  wystawienia przez 
Wydzierżawiającego faktury za miesiąc poprzedni na rachunek .......................................

2.Miesięczny czynsz wynosi netto ................. zł

§ 5

1.Po zakończeniu umowy oraz w przypadku określonym w § ... Dzierżawca zobowiązany jest zwrócić 
przedmiot najmu w stanie nie pogorszonym w terminie 7 dni. Zwrot zostanie potwierdzony przez 
Wydzierżawiającego w Protokole Odbioru

2. Dzierżawca odpowiada wobec Wydzierżawiającego za utratę i uszkodzenie przedmiotu dzierżawy wynikłe 
z jego winy

3.Dzierżawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za zużycie będące wynikiem normalnej eksploatacji. 

Odpowiedź: Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ.  

Sporządził:
St. inspektor d/s zamówień publicznych
Andrzej Dowgiert

Zatwierdził:
                Dyrektor SPZOZ w Sokółce

                         Jerzy Kułakowski
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