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Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W związku ze skierowanym zapytaniem dotyczącym zapisów SIWZ na dostawę  odczynników
laboratoryjnych, Zamawiający udziela odpowiedzi:

Dotyczy załą  cznika nr 2      

Pytanie l
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podział tematyczny załącznika nr 2, tak aby umoŜliwi ć złoŜenie
ofert  producentom i  dystrybutorom,  którzy w  swoich  ofertach  nie  mają pełnego  asortymentu,
wymaganego przez Zamawiającego w załączniku nr 2?

ODP.: Nie, Zamawiający nie wyraŜa zgody na podział załącznika nr 2.

Pytanie 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pasków wykonanych z trwałej bibuły, które
są produktem równowaŜnym dla E-testów?
Podana w specyfikacji  nazwa E-testy,  jest  określeniem własnym, dla konkretnego wyrobu,
którego  producentem jest  wyłącznie jedna firma -  AB Biomerieux.  Zamawiający proszony jest  w
związku z tym o zmianę  nazwy,  z  E-testów  na Testy do  oznaczania minimalnego  stęŜenia
hamującego  wzrost mikroorganizmów.

ODP.:  W  SIWZ  nie  ma  określenia  E-testy,  w  związku  z  tym  Zamawiający  utrzymuje
dotychczasowe zapisy.

Pytanie 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu
deklaracji  zgodności,  certyfikatów  analizy,  kart  charakterystyki  substancji  niebezpiecznych  i
metodyki i  wyraŜeniu zgody na dostarczenie  łych materiałów tylko przez Wykonawcę którego
oferta zostanie w wyniku postępowania przetargowego wybrana, wraz z pierwszą dostawą lub na
kaŜde wezwanie Zamawiającego?

ODP.:   Zamawiający  wymaga  załączenia  do  oferty  deklaracji  zgodności  i   certyfikatów
analizy,    zaś karty charakterystyki naleŜy załączyć wraz z  pierwszą dostawą.
W związku z powyŜszym Zamawiający na podstawie art 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień
Publicznych dokonuje zmiany treści SIWZ:
-pkt 6.3.7 SIWZ otrzymuje brzmienie: „Deklaracje zgodności i certyfikaty analizy”;
- zmieniony zostaje załącznik nr 2 do SIWZ – w załączeniu.

Pytanie 4 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu opakowania typu bleaster i wyrazi zgodę na opakowania



fiolek  z  krąŜkami  inne niŜ  zgrzewane,  ale  które  równieŜ  będą  zamknięte  hermetycznie i  będą
zabezpieczały przed wilgocią? Opakowanie typu bleaster nie umoŜliwia ponownego szczelnego
zamknięcia rurki po otwarciu opakowania, co przyczynia się do szybkiego rozkładu antybiotyków
zawartych w krąŜkach.

ODP.: Nie, Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 24-miesięczny termin waŜności dla krąŜków antybiotykowych?

ODP.:  Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający wymaga 2 letniego terminu waŜności, tj.: 24-
miesiące.

Pytanie 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty dokumentów dopuszczających produkty do
obrotu, zgodnie z ustawą  z dnia 20 kwietnia 2004 o wyrobach medycznych?

ODP.: Zamawiający nie  wyraŜa zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 7
a)Czy  Zamawiający  odstąpi  od  wymogu  dołączenia  do  oferty  kart  charakterystyk  substancji
niebezpiecznych  (punkt  6.3.7.  siwz  i  punkt  1  pod  pakietem)  i  wyrazi  zgodę  aby  były  one
dostarczone wraz  pierwszą dostawą – zgodnie z oświadczeniem nr 6?
b)W przypadku negatywnej odp. na powyŜsze pytanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę aby karty
charakterystyk  substancji  niebezpiecznej  były  załączone  do  oferty  na  płycie  CD (oszczędność
papieru w ramach ochrony środowiska  Dz. U. Nr 62 poz.627),  ewentualnie osobno w formie
ksiąŜkowej podpisane tylko na pierwszej stronie?
c) Dotyczy punktu nr 1 pod pakietem: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty kart
charakterystyk substancji niebezpiecznych tylko do tych produktów, które tego wymagają,  czyli
zawierają w swoim składzie substancje niebezpieczne?

ODP.: 
ad. a) Zamawiający wymaga załączenia do oferty deklaracji zgodności i  certyfikatów analizy,
zaś karty charakterystyki naleŜy załączyć wraz z  pierwszą dostawą.
W związku z powyŜszym Zamawiający na podstawie art 38 ust 4 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych dokonuje zmiany treści SIWZ:
-pkt 6.3.7 SIWZ otrzymuje brzmienie: „Deklaracje zgodności i certyfikaty analizy”;
- zmieniony zostaje załącznik nr 2 do SIWZ – w załączeniu.
ad. c) Zamawiający wymaga załączenia wraz z  pierwszą dostawą  karty charakterystyki dla
wszystkich odczynników.

Pytanie 8
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  w  poz.  28  zestawu  do  barwienia  Grama  o
wielkości 4x240ml? Jeśli o tak to prosimy o podanie wymaganej ilości.

ODP.:  Zamawiający nie  wyraŜa zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 9
Czy Zamawiający dopuści krótszy termin waŜności dla podłoŜy chromogennych – min. 4 tygodnie
od daty dostawy do Zamawiającego?

ODP.:  Zamawiający nie  wyraŜa zgody na zmianę zapisów SIWZ



Pytanie 10
Czy podłoŜa chromogenne maja być przeźroczyste?

ODP.: Zamawiający dopuszcza przezroczyste i nieprzezroczyste podłoŜa chromogenne.

Pytanie 11
Czy Zamawiający dopuści w pozycji 25 odczynnik do wykrywania oksydazy w postaci płynnej
50x0,75 ml, jeśli tak to prosimy o podanie wymaganej ilości.

ODP.: Nie, Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 12
Czy Zamawiający w pozycji 27 moŜe doprecyzować o jakie krąŜki antybiotykowe chodzi i czy
dopuszcza opakowania po 4x50 krąŜków, jeśli tak to prosimy o podanie wymaganej ilości?

ODP.: Zamawiający wymaga zaoferowania w pozycji 27 krąŜków antybiotykowych zgodnych
z obowiązującymi zaleceniami CLSI, KORLD.
Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę zapisów SIWZ dot. ilości opakowań.

Pytanie 13
Czy Zamawiający moŜe doprecyzować w pozycji 30 o jakie szczepy wzorcowe z kolekcji ATCC
chodzi i z którego pasaŜu?

ODP.: Zamawiający wymaga zaoferowania w pozycji 30 szczepów wzorcowych zgodnych z
obowiązującymi zaleceniami CLSI, KORLD.

Pytanie 14
Czy paski z antybiotykami w pozycji 32 mają posiadać pozytywną opinię Krajowego Ośrodka d/s
LekowraŜliwości i być rekomendowane?

ODP.: Zamawiający nie wymaga pisemnej opinii Krajowego  Ośrodka d/s LekowraŜliwości.

Pytanie 15
Czy paski z antybiotykami w pozycji 32  mają pochodzić od jednego producenta?

ODP.:   W  poz.  32  naleŜy  zaoferować  paski  z  antybiotykami  pochodzące  od  jednego
producenta.

Pytanie 16
Czy Zamawiający w pozycji 32 moŜe doprecyzować  paski z jakimi antybiotykami mają być  i czy
mogą być pakowane po 30 sztuk, jeśli tak to prosimy o podanie wymaganej ilości?

ODP.: Zamawiający wymaga zaoferowania w pozycji 32 pasków z antybiotykami zgodnych z
obowiązującymi zaleceniami CLSI.
Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę zapisów SIWZ dot. ilości opakowań.

Pytanie 17
Czy w związku z regulacją art. 144 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający zechce wprowadzić do wzoru
umowy  zapis o  dopuszczalności wprowadzania zmian, w brzmieniu przedstawionym poniŜej?

Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie: 
-numeru katalogowego produktu
-nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów 



-przedmiotowym / produkt zamienny
-sposobu konfekcjonowania 
-liczby opakowań 
-wymiany / uzupełnienia elementów składowych aparatury 
w sytuacji gdy:
-wprowadzony  zostanie  do  sprzedaŜy  przez  wykonawcę  produkt  zmodyfikowany  /
udoskonalony 
-wystąpi  przejściowy  brak  produktu  z  przyczyn  leŜących  po  stronie  producenta  przy
jednoczesnym  dostarczeniu  produktu  zamiennego  o  parametrach  nie  gorszych  od  produktu
objętego umową 
-zmieni się liczba badań objętych zapotrzebowaniem Zamawiającego 
-nastąpi zmiana organizacji pracy laboratorium Zamawiającego 
-zaistnieje konieczność wymiany/uzupełnienia elementów składowych aparatury w związku z
postępem technologicznym.
 PowyŜsze zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą
być niekorzystne dla   Zamawiającego.

ODP.: Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 18
Do pozycji 13 w pakiecie:
Czy ze względu na kompletowanie  zestawu zawierającego  torebki  i  saszetki  w jednej  pozycji
Zamawiający dopuści podanie w tej  pozycji  ceny jednostkowej oraz stawki VAT oddzielnie dla
saszetek i oddzielnie dla torebek. Prośbę  zwą motywujemy posiadaniem dwóch roŜnych stawek
VAT na te dwa produkty.

ODP.: Tak, Zamawiający dopuści w pozycji 13 podanie ceny jednostkowej oraz stawki VAT
oddzielnie dla saszetek i torebek.


