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Uprzejmie informr-rjemy, i2 do Zamawiajqcego wptyngla pro6ba o wyjaSnienie zapisu specyfikacji
istotnyclr warunk6w zam6wienia, w postQpowaniu prowadzonym na podstawie przepis6w ustawy z
dnia29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. 22015 r. poz.2164 zp6in. zm.) w
trybie przetargu nieograniczonego, na:
dostawg odczynnik6w laboratoryjnych dla potrzeb Sp ZOZ Siedlce,
TreSi wsponmianej proSby jest nastgpuj4ca

Doryczy Pakietu nr 17, poz.

I

:

- surowica antyglobulinowa poliwalentna - Ze wzglgdu na dlugi okres

wa2r-roSci surowicy antyglobulinowej poliwalentnej

(min. l2 miesigcy) wnioskujemy o wyrazenie

zgody na mozliwo$6 zaoferowaniaodczynnika w buteleczkach o pojemno5ci 1Oml w ilo$ci na
rniesigcy 2 sztuk"
Odpowied2

-

l2

zgodnie z SIW Z

Dolyczy Pakietu nr 77, poz.2 - anry-D standard - Czy Zamawiaj4cy wym4ga zaoferowania
odczynnika standard anty-D zachowuj4cego swoj4 czuloS6 i specyficzno6i po otwarciu buteleczki do
korica okresu wa2noSci odczynnika podanego przez producenta na etykiecie produktu
OdpowiedZ

-tak, przy znaku CE wymagany jest

nr

jednostki notyfikowanej

Dotyczy Pakietu nr 17, poz.2 - anty-D standard - Czy Zamawiajqcy dopu6ci moZliwo66 zaoferowania
odczynnika standard anty-D zachowuj4cego swoj4 czuloS6 i specyficznoS6 po otwarciu buteleczki do
korica ol<resu przydatnoSci w buteleczkacli o pojemnoSci 5ml lub 10 ml z odpowiednim przeliczeniem
wymaganej iloSci na 12 rniesigcy?

odpowiedz

- tak, przy znaku cE wymagany

j est nr j ednostki notyfikowanej

Dolyczy Pakietu nr 17 , poz.3 - dolichotest - Wnioskujerny o odst4pienie od wymag ania aby przy
znaku cE byl nurner jednostki notyfikowanej dla odczynnika dolichotest
OdpowiedZ

-

zgodnie zSIWZ

Dotyczy Pakietu trr
przechowywania
OdpowiedZ

-

or1

Czy Zamawiaj4cy wymaga zaoferowania roztwor6w Liss i PBS z temperatura
+2 do +28 st.C?

IB-

temperatura przechowlr,vania

- LIS - 20C-250C; pBS -

150C-250C

DoQczy Pakietu nr 19 - krwinki wzorcowe - Czy Zamawiaj4cy zgodzi sig na podpisanie wrazz
umow4 harmonogramu dostaw dotycz4cego krwinek wzorcowych, kt6ry ulatwi realizacjg zawartej
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Llmowy, ze szczegllnym wskazaniem na fakt specyficznego cylclu produkbyjnego zam6wienia?
Proponujemy wprowadzenie zapisu do projektu umowy o treSci: "dostaw5{ krwinek wzorcowych i
zestaw6w pr6bek lcontrolnych realizowane bgd4 zgodnie z wczeSniej ustalonym przez strony
harmonogramem dol4czonyn do umowy. Projekt harmonogramu zobowi4zuje sig przedloiry1,
Wykonawca.
OdpowiedZ

-

Zamawiaj1cy wyrahazgodE na dodanie ww. zapisu,

Pytanie 9 - Dotyezy Pakietu nr 19 - krwinki wzorcowe - Zamawiaj4cy opisal krwinki wzorcowe w
poz. I i poz.2 podaj4c j.m. - ampulka a4mllop, wskazuj4c iloSi na 12 miesigcy - 40op. Cry * zwi4zku
zpowyLszym Zamawiajqcy lvymaga zaoferowania zestaw6w krwinek wzorcowych dla kazdej pozycji
3x4ml w iloSci 40 opakowari na l2 miesigcy?
OdpowiedZ

_-

tak

pakiet 10 - poz. 1,3, J,8: Czy w przypadku wielkoSci opakowah nieodpolviadaj4cych koficowej
ilo6ci test6w Zamawiaj4cy dopuSci zaokr4glenie ich iloSci do pelnego opakowania w
9619?
Odpowied2 - TAK

pakiet 13 - poz. 7,3: Czy w przypadku wielkoSci opakowari nieodpowiadpj4cych kofrcowej ilosci
test6w Zamawiaj4cy dopu6ci zaokr4glenie ich iloSci do pelnego opakowariia w 9619?
OdpowiedZ

-

TAK.

Dotyczy wzoru urnowy $ 4 ust 1 - Wnioskujemy o zmiang wskazanego zapisu wzoru umowy
uwzglEdniaj4cego termin przydatno$ci krwinek wzorcowych (Pakiet nr 19), kt6ry na specyficzno$6
produktu wynosi min 4 tygodnie.
OdpowiedZ

- TAK

Dotyczy pakietu 5:
l. Czy Zamawiaj1cy odst4pi od wymogu przedlolenia pozytywnej opinii KORLD? Oferowane
podlola maj4 wiele pozytywnych opinii uzytkownik6w.
OdpowiedZ -- zgodnie z SIWZ
Doqvczy pakietu 7:

1.

Czy Zamawiaj4cy odst4pi od wyrnogu przedloLenia pozytywnej opinii KORLD? Oferowane
paski i kr42ki maj4 wiele pozytywnych opinii ich uzytkowriik6w.

OdpowiedZ

2.

zgodnie z SIWZ

Czy Zarnawiaj4cy odst4pi od wynogu, 2e wszystkie kr42ki musz{ mied identyczne warunki
przechowywania od 10"C do +8oC ? Niekt6re substancje aktywne dlulej zachowuj4 swoje
wlaSciwo6ci (aktywnoSd), gdy przechowywane s4 w temperaturze72}"C.

OdpowiedZ

3.

-

-

zgodnie

zSIWZ

Czy Zamawiaj4cy oczekuje w poz. I 1 500 kr4Zk6w czy 1500 fiolq a'50 szt?
- 1500 fiolek po 50 szt. (paleczka)

OdpowiedZ

4.

Czy Zatnawiaj4cy wyrazi zgodq na zaoferowanie test6w do okreSlania MIC wykonanych na
standardowym podloZu celulozowym? Zgodnie z informacj4 producenta testy te zapewniaj4
prawidlowe przyleganie paska do podlola, nie ma moZliwo6ci wy{worzenia sig
mikropgcherzyk6w powietrza pod paskiem (noSnik ten, w przecir{ieirstwie do plastiku, jest
przepuszcz:alny dla powietrza), czego konsekwencj4 jest r6wnomierne i szybkie przenikanie
antybiotyku do podloZa,
OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ
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5.

Czy Zamawiajqcy wymaga zaoferowania szczep6w wzorcowJrch z pierwszego pasaZu ?
Zgodnie z zaleceniami do kontroli iako$ci w laboratoriach akredytowanych nale?y stosowai
szczepy z pierwszego pasazu,

OdpowiedZ

-

zgodnie z SIWZ

Pltania doty czqce umowy:
1. ($2 ust' 9) Czy Zamawiaj}cy dopu$ci zmiany numeru katalogowego, {vielko6ci opakowania,

nazrvY testu

z

przyazyn niezaleinych od Wykonawcy?

W

pr4ypadku zmiany wielko$ci

opakowania dla irowego produktu, czy Zamawiajqcy dopuSci przeliczenio ceny za oznaczenje?
OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

2. ($ 2ust. 9) Cry Zamawiaj4cv dopuSci zmianE stawki VAT dla

ppoduktu w przypadku
uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i mozjliwo$ci zasiosowania
uprzyrvilejowanej stawki VAT, zgodnie zzapisami Ustawy o VAT?
OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

3,($ 2ust. 9) Czy Zamawiaj4cy dopuSci zmiang stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez
producenta zniany klasyfikacji wyrobu i braku moZliwoSci dalszego stosowania
upr4.rvilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym
podwyZszeniem ceny j ednostkowej brutto?
OdpowiedZ - zgodnie z SIWZ

4. ($ 3) Czy Zamawiaj4cy wyrazi zgodg rra wydlu2enie termin6w realizacji dostaw lub
wprowadzi zapis w dniach roboczych z jednoczesnym dopuszczeniem termin6w dostaw
,,na
cito"

minimum 2 dni robocze?
OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

-

5. ($ 5 ust

lpktl

ppkt.b) Czy Zamawiaj4cy wyrazi zgodg nanaltczania ka4 od warto6ci NETTO

niezrealizowanej czg5c i dostawy?
OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

6.($ 5 ust. 1pkt. I ppkt.a) Czy Zamawiaj}cy wyrazi zgodg na zmniejszenie procenta naliczanej
kary do max, 5Yo warto6ci NETTO niezrealizowanej czgsci umowy?
Odpowied2 - zgodnie z SIWZ
7. ($ 5) Cry Zamawiaj4cy dopuszcza mo2liwoS6 wprowadzenia limitu kar umownych, kt6rych
suma nie przelcoczy 10% wartoSci neffo przedmiotu Umowy?
Odpowied2

- NIE

8. Czry Zamawiaj4cy wprowadzi mo2liwo5i wstrzymania dostaw
platnoSci?
OdpowiedZ

w przypadku nierealizowania

- NIE

9. Crl Zamawivj1cy po podpisaniu umowy, w trakcie jej realizacji dopuSci mo2liwo6i
dostarczania dokumentacji produktowej do dostaw ( specyfikacje produktbw, MSDS ) w formie
elektronicznej?

OdpowiedZ- TAK

10.($l) Czy zamawiaj1cy wprowadzi do projektu umowy zapis dolycz4cy minimalnego
poziomu zam6wienia, kt6ry zostanie na pewno zrealizowany?
Odpowiedz - zgodnie zSIWZ

ll.Czy Zamawiaj1cy dopuSci e-mailowy
- TAK

spos6b porozumiewania w przyiadku reklamacji?

OdpowiedZ
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l2'Czy Zamawiai4cv dopuSci moZliwo$i zal4czenia obszernej dokumentacji przetargowej w
postaci plik6w nagranych na ptycie CD wraz z o5wiadczeniem potwiprdzaja.yzgodno66
kopii na plycie z elektronicznymi pierwowzorami?
OdpowiedZ -- TAK

13. Czy Zamawiaj4cv w podpunktach pod pakietami wymaga dosiarczenia wskazanych
dokument6w wrad z ofert4? JeSli tak, czy Zamawiaj1cy vryrazi zgod,q na zal4czenie
dokument6w w postaci elektronicznej na plycie CD wrazi oSwiadczeniem potwierdzaj4cym
zgodno56 kopii nTa plycie z elektronicznymi pierwowzorami?
OdpowiedZ-- TAK:
14. w przypadku koniecznosci dostarczenia dokument6w w postaci papiepowej, czy
zamawiaj4cy wyrazi zgodg na przeslanie ich w postaci zbindowany"n ionlow, gori"
poSwiadczenie za zgodnoSd bgdzie widnialo tylko na pierwszei stronie tomu dla jego

pozostatych stron?

Odpowiedl
15,

-

TA.K.

czy Zamawiaj4cy dopusci, pokaldorazowej konsurtacji zzamawiajqiymw razie

zaistnienia niniejsz:ej sytuacji, moZliwo56 zaoferowania zamiennika procluktu w trakcie
realizacji umowy, o innej nazwie,l<oclzie i/lub
parametrach jakoSciowych w stosunku do prod
sytuacji, gdy zprzyczyn niezale2nvch od Wyk
przypadku innego sposobu pal<owania (konfek
zamiennika zosta\aby przeliezonaw ten spos
bytaby r6wna cenir> za sztukg lub oznaczenie
Odpowied2 -. zgodnie z SIW Z
16. Format certyfikatu kontrolijako5ci - Czy Zamawiaj4cy odst4pi od wymogu podania
skladu
poZywki na Certyfikacie Kontroli JakoSci pozywek gotowych na ptytkach/prob6wkach?

OdpowiedZ

-

zgodnie zSIWZ

Dot.: Zal4cznik nr 6 do SIWZ
Par. 3 ust" 1 czy zamawiaj4cy dopusci, aby zarn6wienia byly skladane takze za poSrednictwem
poczfy
elektronicznej?
OdpowiedZ - tak

Par' 5 Czy Zamawiaj4cy wyrazi zgodg na dodanie postanowienia w brzrniqniu:
,,Zamawiaj4cy lnoze w
kazdym czasie odst4pi6 od L4dania zaplaty przez wykonawcg kary umownej. "
Odpowiedz - tak
Par. 6 ust. 2 crry zamawiaiqcy wyrazi zgodg, aby uprawnienie do odst4piepia od umowy
przyslugiwalo po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do nafezytego wykonania
umowy
z wynlaczeniem dodatkowego terminu, nie kr6tszego niz 3 dni robocze?
Odpowiedz - Zamawtaj4cy wyrahana dodanie ww, zapis6w.

Dot' formularza cenowe go, zadanie nr 1 6 - Czy Zamawiaj4cy wyrazi zgodg na zmianq zapisu:
Wsparcie telefoniczte 24 h na dobg, 7 dni w fygod nil, przyjazd. serwisu max do 12 h od momentu
zgloszenia awarii, na: Mozliwo {c zglaszania awarii 24l.t na d,obE, 7 dni w tygodniu. Przyjazd
serwisu
max do 12l't w dni robocze od momentu zgloszenia awarii
OdpowiedZ

-

zgodr.rie z SIWZ.

Sprawq prowadzi

-

Anna Jastrzebska
d/s Va

A'tz'tt

F1!Hicnych
zg

tas

f+a

Czy Zamawiaiqpy wyrazi zgodE na zaoferowanie zestawu Anty Borrqlia IgM -met.Western/Line-

Blot, kt6ry na pasku zawiera nastgpuj4ce antygeny: vlsE B, durgdorferi, p4l, p3g

oraz

wysokooczyszczone rekombinowane, wysokospecyficzne dimeryczne
{ntygeny OspC OspC-adv B.
afzelii, ospc-adv B, burgdorferi, ospc-adv B. garinii, ospc-adv B. spiblmani?
OdpowiedZ

- TAK

Czy Zamawiaj4cy dopuSci dla pakietu nr 9 dla pozycji I i 2 rtiozliwoS6 wstawienia
dodatkowych wierszy w celu wyceny odpowiedniej ilodci niezbe{nycn odczynnik6w i
element6w dodatkowych, niezbgdnych dla uzytkowania oferowanych prQdukt6w. poiwoli to na
przygotowanie kalkulacji z optymaln4 iloSci4 niezbgdnych produkt$w dodatkowych, co
przetoLlr sig na urriknigcia zawyzenia wartoSci pakietu i bgdzie mialo
dm samym pozytywny
wpf,w na racjonalizacjg potencjalnego wydatkowania Srodk6w publlcznych * nirri".l.ryzakresie.

OdpowiedZ - TAK.

Dolyczy pakietu nr 15: Czy Zamawiaj4cy wymaga, aby wSr6d paleczek $nterobacteriacae zaw arte
byty r6wnie2 paleczki z rodzaju Acinetobacter spp. ?
OdpowiedZ

-

zgodnie

zSIWZ

Doryczy pakietu nr 15: czy Zamawiaj4cy wymaga, aby kontrola negatywira byla ulnleszczona na
te$cie obok pr6by badanej?
OdpowiedZ

-

zgodnie zSIWZ

Pytania do umowv (Zal. nr 6lz
$2 ust. 7

- czy zamawiaj4cy

wyrailazgodg na modyfikacjg postanowienip umownego na:
,,Zamawiajqcy akceptuje wystawianie i przesylanie przez Wykonawqg faktur w formie
elektronicznej ( format pdf). Wykonawca bgdzie przesylai faktury elektroniczne na adres email:
,r2

OdpowiedZ - NIE
$4 ust. 3

-

Crry r'amawiai4cy wraLa zgodE na wykre(lenie postanowienia lrmownego?

OdpowiedZ

-

zgodnie zSIWZ

Dofyczy: Umowy" Zalacznik nr 6 Q 4 pkt.

l.

1

Czy Zamuwiaj4cy wyrazi zgodq na minimalne terminy wa2noSci:

Pakiet nr 5
Poz. 7 oraz 52

- 6 tygodni od daty dostawy
Poz.2-10,12-78,21-23,45-49,51oraz 53 - l1 tygodniod daty dostarvS|
Poz. 1 I oraz 50 - 7 tygodni od daty dostawy
Poz.20 oraz26 - 5 tygodni od daty dostawy
Poz.24 oraz25 -- 5 miesigcy od daty dostawy?
OdpowiedZ -

TAK
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Dof,vczv: Pakiet

nr

5

1. Czy Zanawiaj4cy wyrazi zgodg aby producent nie zalqczal oefifikat6w kontroli jako6ci
podto2y mikrobiologicznycl-r wraz z towarem, leez udostgpnil je na swojej stronie
internetowej?

Odpowiedz'- zgoelnie z SIW Z

2. Czy Zamawiaj4cv odst4pi od wymogu

podawania daty produlcji na certyfikacie kontroli

jakoSci?
Odpowiedz

-

zgodnie z SIWZ

3. Czy Zamawiaj4cy wyrazi
podlo2a?
OdpowiedZ - zgoclnie

zgodE na posiadanie pozyfywnej opinii

KORLD dla wybranego

zSIWZ

Dotyczv: Pakiet nr 6

l.

Czy Zamawiaj4cy wyrazi zgodg na zaoferowanie w pozycji nr I testu lateksowego zgodnie z
zal1czon4 metodyk4 (zal4cznik nr l), kt6ry zawiera w opakowaniu 60 oznaczeh i tym samym
zaoferowani e j ednego takiego opakowan ia?

Odpowied2

2.

zgoclnie

zSIWZ

Czy Zamawiaj4cy Wrazi zgodg na zaoferowanie w pozycji nr 4 testu lateksowego zgodnie z
zal4czon4 metodyk4 (zal4cznik nr 2), kt6ry zawiera w opakowaniu 30 oznaczefi i tym samym
zaoferowanie trzech takich opakowari?

OdpowiedZ

3,

-

-

TAK

Czy Zamawiaj4cy Wrazi zgodg na wydzielenie pozycji nr 4 z pakietu i utworzenie dla niej
oddzielnego pakietu?

Odpowiedz

4.

-

zgoclnie z SIWZ

Zamawiaj1cy wymienia metodyki jako dokumenty, kt6re nale\ dostarczyi
(SIWZ, punkt 8, podpunkt 8.4) natomiast w wyriaganiach pod pakietem, w
purrkcie pierwszym Wykonawca wymaga dostarczenia wraz z ofert4 me1odyk

r1a wezwanie

w jgzyku polskim. Czy wobec tego Zanawiaj4cy wyrazi zgodg, aby metodyki zostafu zloaone
tylko w przrypadku, gdy Wykonawca zostanie do tego wezwany?
OdpowiedZ

-

zgodnie zSIWZ

Dotyczv: Pakiet rnr 9

1. Czy Zanawiaj1cy wyrazi zgodg na zaoferowanie w obr-r pozycjach jednego testu zgodnie z
zal4czon4 metodyk4 (zal1cznik nr 3), kt6ry zawiera w opakowaniu 20 oznaczeri i tym samym
zaoferowanie 8 takich opakowaf
Odpowied2

-

?

zgodnie z SI'$/Z

2.

Zamawiaj4cy wymienia metodyki jako dokumenty, tt6re naleLry dostnczye
na wezwanie (SIWZ, punkt 8, podpunkt 8.4) natomiast w wymaganiaqi:h pod pakietem, w punkcie

t
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L\Sfe6.

pierws4rm Wykonawca wymaga dostarczenia wraz
w

z

ofert4

jgryku polskim. Czy wobec tego Zamawiajqcy wyrazi zgodg, aby metddyki zostah

metodyk

zNo2one

tvlko w

pr4rpadku, gdy Wykonawca zostanie do tego wezwany?
OdpowiedZ

-

zgodnie zSIWZ

Pytanie nr 1, doffczy pakietu nr 6
Zwracany sig do Zamawtaj4cego z uprzejm4 pro6b4 o mo2liwo$i zaoferowania w pozycji nr
4 testu z terminem waZno6ci 4 miesi4ce.
OdpowiedZ- zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 2, dotyczy pakietu nr

11

Zwracamy sig do Zamawiaj4cego

Z

tprzejm4 proSb4 o mo2liwoSi zaofprowania test6w z terminem

waznoSci 4 miesi4ce.

Odpowied2

- TAK

Pakiet l3:

a)

Czry

w pozSrcji 3 oraz 4 (Clostridium difficile) Zamawiajqcv dopuSci test immunoenzymatyczny?

b) Czy Zamawiajqcy dopu6ci mo2liwoSi pol4czenia pozycji 3 ora4 4 (Clostridium difficile) i
zaoferowania jednego testu w postaci jednej kasetki, wykr5/waj4cy jednocze6nie GDH
i Toksyny AlB, gdzie pr6bk9 dozuje sig tylko do jednej studzienki?

c) Czry w pozycji 3 oraz 4 (Clostridium difficile)

Zamawiaj1cy wymagh test6w z kontrol4 dodahi4 i

pipetk4 do pobierania cieklego kalu w zestawie?

w pozycji 3 oraz 4 (Clostridium difficile) Zamawiaj1cy .vq1maga, aby czuloSi
i swoistoS6 byty wyznaczone wzglgdem hodowli tkankowej/kom6rkfwej?

d) Czy

Odpowied2

-

a,b,c,d

-

zgodnie z SIWZ.

Informujemy, 2e zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamowiei Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z poLn. zm), stanowisko Zamawiajqcego zostalo
rozeslane do ws4rstkich wykonawc6w, kt6rym przekazano SIWZ.

Zamawiaj4cy
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