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SPZOZ/SAN/ZP/136/2016                                  Sanok, 24 czerwca  2016 r.

Dotyczy:   na   dostawę odczynników, kalibratorów, akcesoriów dla Zakładu Mikrobiologii   SPZOZ  
w Sanoku.   nr postępowania SPZOZ/PN/20/2016  

Działając  na  podstawie  art.  38  pkt.  2  ustawy  Pzp   udzielam   WYJAŚNIEŃ  NA ZAPYTANIA
WYKONAWCY : 

Pytanie nr 1:
Czy w pozycji 1 oraz 7 Zamawiający dopuści test immunoenzymatyczny kasetkowy?

Odpowiedź:    Zamawiający dopuszcza.  

Pytanie nr 2:
Czy w pozycji 1 oraz 7 Zamawiający wymaga zestawów z kontrolą dodatnią i pipetami do
pobierania ciekłego kału?

Odpowiedź:    Zamawiający dopuszcza.  

Pytanie nr 3:
Czy w pozycji 1 Zamawiający wymaga testu, w którym próbkę dozuje się tylko do jednej
studzienki?

Odpowiedź:    Zamawiający dopuszcza.  

Pytanie nr 4:
Czy w pozycji 3 Zamawiający dopuści testy wieloparametrowe o kombinacji: AMP, BAR,
BZO, COC, MTD, MET, MOR, THC, TCA, MDMA?

Odpowiedź:    Zamawiający dopuszcza.  

Pytanie nr 5:
Dotyczy Zał. nr 2 do SIWZ, zadanie nr 15.
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie wielkości opakowania jednostkowego.
Odpowiedź:    Wielkości opakowania jednostkowego to 20szt.  

Strona 1z4



Pytanie nr 6:
Dotyczy Zał. nr 2 do SIWZ, zadanie nr 15
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie testów w opakowaniach po 10 szt.?
Odpowiedź:    Zamawiający nie wyraża zgody.  

Pytanie nr 7:
SIWZ
Rozdział XII, 2.5) Czy Zamawiający oczekuje, że wszystkie dokumenty wskazana w tym punkcie
SIWZ zostaną dołączone do oferty? 
Rozdział XII, 2.5) podpunkt 5 W przypadku kart charakterystyk Zamawiający zawarł w projekcie
umowy  (§3)  zapis  o  konieczności  dostarczenia  ich  wraz  z  pierwszą  dostawą  –  czy  zatem
Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia kart do oferty? 
Rozdział XII, 2.5) podpunkt 1 Czy Zamawiający przez wskazane w podpunkcie 1 zapisy rozumie
dostarczenie dokumentów, które dotyczą  danej klasy wyrobów medycznych – np. dla wyrobów
medycznych  IVD  zastosowanie  mają  deklaracje  zgodności  wystawiane  przez  producenta  oraz
powiadomienia do Prezesa Urzędu?
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia powiadomień do Prezesa Urzędu do oferty?
Dokumenty zostaną dostarczone po zawarciu umowy. 
Jeżeli Zamawiający wymaga jednak dostarczenia dokumentów skazanych w rozdziale XII, 2.5) do
oferty,  to  prosimy  o  możliwość  ich  dołączenia  na  płycie  CD,  wraz  z  oświadczeniem,  że
poświadczamy wszystkie dokumenty za zgodność z oryginałem?

Odpowiedź:    Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, dopuszczając    dołączenie do oferty na  
płycie CD  kart  charakterystyki.

Pytanie nr 8:
§3  ust  1  Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  dostarczenie  kart  charakterystyk  w  postaci
elektronicznej – mailem lub na płycie CD?
§4 ust 1, 2, 7, 12  Czy zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar umownych odpowiednio do
treści ustępu, od wartości netto (…)? Naliczanie kar umownych od wartości towaru z wliczonym
podatkiem VAT jest nieuzasadnione.

§4 ust 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do wysokości 5% (…)?
§4 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych, których suma nie
przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy".
§9 Czy Zamawiający wprowadzi do umowy ustęp umożliwiający Wykonawcy wstrzymanie dostaw
w przypadku nierealizowania płatności? 
§11 Czy Zamawiający na etapie realizowania umowy dopuści aneksowanie ze względu na zamianę
oferowanego produktu na produkt  równoważny o parametrach nie gorszych niż  zaoferowany w
przypadku zmiany produktu lub producenta odczynnika?
§4 ust 6 Czy Zamawiający może określić w jaki sposób będzie zgłaszał reklamacje?

Odpowiedź:    Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ (w tym o zmianie umowy), dopuszczając  
dołączenie do oferty na płycie CD  kart  charakterystyki.

Pytanie nr 9:
Czy Zamawiający w Pakiecie 10, poz. 1 dopuści test jak w załączonej instrukcji?
tj. DUO TOXIN A+B - CHECK-1
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Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania  toksyny A i B  Clostridium difficile w kale 
Odpowiedź:    Zamawiający nie dopuszcza.  

Pytanie nr 10:
Dotyczy: zadanie nr 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 1 i 6 podłoży z 6-tygodniowym terminem
ważności?
Odpowiedź:  Tak.     

Pytanie nr 11:
Dotyczy: zadanie nr 4
Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę na  zaoferowanie  w pozycji  nr  2-5  i  7  podłoży  z  11-tygodniowym
terminem ważności?
Odpowiedź:   Tak.     

Pytanie nr 12:
Dotyczy: zadanie nr 4
Czy Zamawiający w celu zapewnienia standaryzacji badań wymaga aby wszystkie podłoża pochodziły
od jednego producenta?
Odpowiedź:   Nie.     

Pytanie nr 13:
Dotyczy: zadanie nr 16
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 40 podłoża w probówce, które  należy
przechowywać w temp. 6 – 12ºC?
Odpowiedź:  Tak.     

Pytanie nr 14:
Dotyczy: zadanie nr 16
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie stosownego oświadczenia dla produktów, które  nie są
przeznaczone  wyłącznie  do  diagnostyki  in  Vitro,  w  związku  z  czym  nie  istnieje  obowiązek  ich
rejestracji  w  Urzędzie  Rejestracji  Produktów  Leczniczych,  Wyrobów  Medycznych  i  Produktów
Biobójczych (dotyczy pozycji 17 i 41)?
Odpowiedź:   Tak.     

Pytanie nr 15:
Dotyczy: zadanie nr 16
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 1, 2, 21, 28, 33, 34 podłoży 
z 5-tygodniowym terminem ważności?
Odpowiedź:  Tak.     

Pytanie nr 16:
Dotyczy: zadanie nr 16
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 3 podłoża z 4-tygodniowym terminem
ważności?
Odpowiedź:  Tak.     

Strona 3z4



Pytanie nr 17:
Dotyczy: zadanie nr 16
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 4, 5, 6, 8, 13, 17, 19, 20, 23, 26, 29, 32, 35,
36, 43 podłoży z 11-tygodniowym terminem ważności?
Odpowiedź:   Tak.     

Pytanie nr 18:
Dotyczy: zadanie nr 16
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 14 podłoża z 4-miesięcznym terminem
ważności?
Odpowiedź:   Tak.     

Pytanie nr 19:
Dotyczy: zadanie nr 16
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 31 podłoża z 2,5 tygodniowym terminem
ważności?
Odpowiedź:   Tak.     

Pytanie nr 20:
Dotyczy: zadanie nr 16
Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na zaoferowanie w pozycji  nr 37,  38,  40 podłoży z 5-miesięcznym
terminem ważności?
Odpowiedź:   Tak.     

Pytanie nr 21:
Dotyczy: zadanie nr 16
Czy Zamawiający w celu zapewnienia standaryzacji badań wymaga aby wszystkie podłoża (za wyjątkiem
zestawów krążków) pochodziły od jednego producenta?
Odpowiedź:   Tak.     

Pytanie nr 22:
Dotyczy: Wzór umowy – załącznik nr 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy z 5 dni na 5 dni roboczych?
Odpowiedź:   Tak.     

Pytanie nr 23:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę czasu wymiany wadliwego towaru na towar wolny od wad 7
dni na 7 dni roboczych?

Odpowiedź:   Tak.     

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

            Z poważaniem
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