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do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/28/2015  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę odczynników, kalibratorów, akcesoriów wraz z dzierżawą aparatów  dla Zakładu

Mikrobiologii SPZOZ w Sanoku- powtórka.

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

DOTYCZY przedmiotu zamówienia, wzoru umowy

* Pytanie nr 1 
dot zad nr.4- testy krążkowe
Czy Zamawiający w pozycjach 1,3,4,12 dopuści testy paskowe?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 2 
Czy Zamawiający w pozycji 16 dopuści zaoferowane jałowych krążków + odczynnik odczynnik z
dezoksycholanem sodu w ampułkach 50x075ml? 
W przypadku  negatywnej  odpowiedzi  prosimy  o  podanie producenta,  u  którego  można  zakupić
wyspecyfikowane krążki.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 3 
Zadanie nr 9 poz. 9-11
Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie, zamiast wyceny w poz. 9-11  pojedynczych
elementów, możliwości wyceny poniższego zestawu. 
Skład zestawu:
Odcz. Lateks. O157 -2 fl. á 2,5 ml
Lateks kontrolny - 2 fl. á 2,5 ml
Antygen kontrolny - 1 fl. á 1 ml
 Płytki i bagietki do oznaczeń
Odpowiedź: Zamawiający nie   dopuszcza.  

* Pytanie nr 4  
Zadanie nr 9 poz. 4,5,12
Zwracamy się z uprzejmą prośbą na wydzielenie do osobnego pakietu poz. 4,5,12
Odpowiedź: Zamawiający nie   dopuszcza.  

zadanie 12- testy chromatograficzne
* Pytanie nr 5  
Czy w pozycji 2 oraz 9 Zamawiający dopuści test immunoenzymatyczny kasetowy?
Odpowiedź: Zamawiający    dopuszcza.  
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* Pytanie nr 6  
Czy  w pozycji  4  Zamawiający  dopuści  testy  wieloparametrowe  o  kombinacji:  AMP,BAR,BZO,
COC, MTD, MET, MOR, THC, TCA, MDMA?
Odpowiedź: Zamawiający   dopuszcza.  

* Pytanie nr 7  
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  połączenie  poz  2  oraz  9  i  zaoferowanie  200  testów  do
jednoczesnego wykrywania antygenu GDH oraz toksyn A i B Clostridium difficile, gdzie w celu
uzyskania wyników zarówno na GDH jak i toksyn A i B, próbkę przygotowuje się jednokrotne oraz
dozuje do jednej studzienki?
Odpowiedź: Zamawiający nie   wyraża zgody.  

* Pytanie nr 8  
Czy  w  pozycji  2  Zamawiający  wymaga  testu  charakteryzującego  się  poziomem  wykrywalności
toksyny A nie gorszym niż 0,7 ng/ml, a toksyny B nie gorszym niż 1,25 ng/ml? 
Odpowiedź: Tak Zamawiający  wymaga.

* Pytanie nr 9  
Czy  w  pozycji  9  Zamawiający  wymaga  testu  charakteryzującego  się  poziomem  wykrywalności
antygenu GDH nie gorszym niż 0,8ng/ml?
Odpowiedź: Tak Zamawiający  wymaga.

* Pytanie nr 10  
Czy w pozycji 2 i 9 Zamawiający wymaga zestawu w skład którego wchodzi kontrola dodatnia oraz
koniugat?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytania do Zadania 6 – Podłoża chromogenne
* Pytanie nr 11 
Dot. poz. 1, 3-13.  Czy Zamawiający dopuści podłoża chromogenne konfekcjonowane po 20 płytek
oraz odpowiednie ich przeliczenie w pakiecie?
Odpowiedź: Zamawiający   nie   dopuszcza.  

* Pytanie nr 12 
 Dot. poz. 4. Czy Zamawiający wymaga, aby podłoże  rozróżniało w odmiennych kolorach E. faecalis
od E.  Faecium?
Odpowiedź: Zamawiający   nie   wymaga  

* Pytanie nr 13 
 Dot. poz. 6. Czy Zamawiający wymaga,  aby podłoże rozróżniało w charakterystycznym kolorze
gatunek Pseudomonas aeruginosa od innych gatunków Pseudomonas?
Odpowiedź: Zamawiający   nie   wymaga  

* Pytanie nr 14 
Dot. poz.10. Czy Zamawiający wymaga, aby podłoże  służyło do identyfikacji  drobnoustrojów w
ciągu 24 godzin bez dodatkowych urządzeń?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

* Pytanie nr 15 
Dot.  poz.12.  Czy Zamawiający wymaga,  aby podłoże służyło do identyfikacji  drobnoustrojów z
próbek klinicznych od pacjentów ?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga.
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* Pytanie nr 16 
Dot.  poz.12.  Czy  Zamawiający wymaga,  aby  do  podłoża  Oferent  dołączył  właściwą  deklarację
zgodności potwierdzającą przydatność podłoża do diagnostyki in vitro?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

* Pytanie nr 17 
 Dot.  poz.  1,  3.  Czy  Zamawiający  wymaga,  aby  podłoża  chromogenne  posiadały  certyfikat
kompatybilności  umożliwiający  bezpośrednią  identyfikację  i  oznaczenie  lekowrażliwości
kolorowych kolonii bez konieczności ich przesiewania na podłoże  standardowe z krwią na kartach
do automatycznego analizatora do diagnostyki mikrobiologicznej?
     Uzasadnienie: Taka metoda może przynieść konkretne oszczędności finansowe w zużyciu podłóż
w laboratorium mikrobiologicznym oraz znacznie ułatwić proces diagnostyczny.
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

* Pytanie nr 18 
 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączania powiadomień i  wyrazi zgodę na dołączenie do
oferty deklaracji zgodności CE ?
      Uzasadnienie:  deklaracją  zgodności  CE  jest  wystarczającym  dokumentem  dopuszczającym
produkt do obrotu, świadczącym o jego zgodności z wymaganiami zasadniczymi, bowiem dokonanie
powiadomienia / przeniesienia 
     danych  o  wyrobie  medycznym  do  bazy  danych  Prezesa  Urzędu  Rejestracji  Produktów
Leczniczych  Wyrobów  Medycznych  i  Produktów  Biobójczych  jest  czynnością  materialno  - 
techniczną, a nie jest decyzją administracyjną o dopuszczeniu do stosowania w Polsce.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

* Pytanie nr 19 
 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby materiały informacyjne zostały załączone do oferty osobno w
formie elektronicznej lub książkowej, podpisane tylko na pierwszej stronie ?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

* Pytanie nr 20 
 Czy Zamawiający wyrazi zgodę,  aby karty charakterystyk zostały załączone do oferty osobno w
formie elektronicznej lub książkowej, podpisane tylko na pierwszej stronie - zamiast do pierwszej
dostawy ?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

* Pytanie nr 21 
  Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w  Formularzu cenowym ( załącznik nr 2 ), kolumny
„numer katalogowy” w celu ułatwienia procesu realizacji umowy – składania zamówień?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

* Pytanie nr 22 
Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na odczynniki z następującymi terminami ważności:
- zadanie nr 6 poz. 1,12 – min. 4 tygodnie od daty dostawy od Zamawiającego ?
- zadanie nr 6 poz. 4,6 – min. 5 tygodni  od daty dostawy od Zamawiającego ? 
- zadanie nr 6 poz. 3,5,13 – min. 7 tygodni  od daty dostawy od Zamawiającego ?
- zadanie nr 6 poz. 7,10 – min. 8 tygodni  od daty dostawy od Zamawiającego ?
- zadanie nr 6 poz.9– min. 6 tygodni  od daty dostawy od Zamawiającego ?
- zadanie nr 6 poz. 11 – min. 11 tygodni  od daty dostawy od Zamawiającego ?
Uzasadnienie: ze względu na skład i komponenty oferowanych odczynników wykonawca nie może
udzielić gwarancji na oferowane wyroby na okres wymagany w SIWZ. Zaoferowane produkty będą
posiadały termin ważności zgodnie z wytycznymi producenta.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 23 
 §3 ust. 3 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 3%?
Odpowiedź: Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ  
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* Pytanie nr 24 
 §4 ust. 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na:
,,W przypadku nie dostarczenia towaru w określonym umową terminie Zamawiający naliczy karę
umowną w wysokości 0,5 % wartości towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem
Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki, przy czym zwłoka ta nie może trwać dłużej niż 3 dni robocze.
Po upływie wyżej określonego 3 - dniowego terminu Zamawiający  może zrezygnować z realizacji
zamówienia, które stanowi podstawę do naliczenia kary umownej i wezwania Wykonawcy do zapłaty
przedmiotowej kary.”?
Odpowiedź: Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ  

 * Pytanie nr 25
§4 ust. 3 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na:
,,W przypadku gdy zwłoka w dostawie jest krótsza niż 3 dni, Zamawiający może na pisemny
uzasadniony SIWZ wniosek Wykonawcy odstąpić od naliczania kary umownej określonej w ust. 2.”?
Odpowiedź: Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ  

* Pytanie nr 26 
 §4 ust. 5 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: 
,,W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, Wykonawca
zobowiązuje się do jego bezpłatnej wymiany w ilościach zakwestionowanych na  towar wolny od wad
w terminie 7 dni roboczych od dnia zawiadomienia’’?
Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ

* Pytanie nr 27 
§7 ust. 3 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na ujednolicenie terminu przydatności w związku z
zapisem § 2 ust. 8 zgodnie z treścią, którego termin przydatności wynosi 6 miesięcy?  
Uzasadnienie: Wykonawca prosi o ujednolicenie powyższego  celem uniknięcia rozbieżności i
ewentualnych nieporozumień na tle wykonywania umowy.
Odpowiedź:   Zamawiający  wyraża zgodę.  

* Pytanie nr 28 
 §9 ust. 1 - Czy zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na:
,,Zapłata należności za dostarczony towar będący przedmiotem umowy nastąpi w oparciu o
wystawioną fakturę VAT, przelewem na wskazane konto w terminie 60 dni od daty prawidłowego
wystawienia faktury.”?
Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ

* Pytanie nr 29 
 §9 ust. 3: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie numeru umowy numerem zamówienia?  
Uzasadnienie: System fakturowania Wykonawcy nie pozwala na umieszczanie numeru umowy na
fakturze, zwłaszcza jeśli Zamawiającego i Wykonawcę będzie łączyło kilka umów, każda o innej
numeracji. Wykonawcy umieści na fakturze numer zamówienia, co bez wątpienia pozwoli
Zamawiającemu na przyporządkowanie konkretnej dostawy do zlecenia w ramach danej umowy.
Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę.

* Pytanie nr 30 
zad. Nr 12 Poz.2 
Czy Zamawiający wymaga testów do wykrywania toksyn AiB oraz GDH Clostridium difficile czy
testów do wykrywania toksyn AiB Clostridium difficile?
Odpowiedź: Zamawiający     wymaga testów do wykrywania toksyn AiB   

* Pytanie nr 31 
zad. Nr 12 Poz.6 
Czy Zamawiający wymaga w tej pozycji także zestawu do pobierania?
Odpowiedź: NIE
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* Pytanie nr 32 
zad. Nr 12 Poz.4
Czy Zamawiający dopuści testy różniące się od wymaganych tym, Ze zamiast TCA są  opiaty?
Odpowiedź: Zamawiający  nie dopuszcza.

                 Z poważaniem 

UWAGA!!!
Wobec udzielonych wyjaśnień  na zapytania Wykonawców mających wpływ na zaoferowany
przedmiot  zamówienia,  należy  indywidualnie  uwzględnić  zmiany  w  ofercie  w  formularzu
cenowym przedmiotu zamówienia.
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