
Samodzielny Publiczny Zak
Kilirflskieg;o 29
08-1f0 Siedlce

lad Opieki Zdrowotnej

Pism o : o dczy nniki/2 19 /2019 / 6 Siedlce dnia: 2018-06-12

ODPOWIED2
nazapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Paristwo,

Uprzejmie informujemy, iL do l,amawiaj4cego wptyngla prol5ba o
istotnych vrarunk6rv zam6wieni{, w postgpowaniu prowadzonym na
dnia29 styoznia2',4 rokupraw$ zam6wienpublicznych (tj. Dz, u.
w trybie przetargu nieogramicioneEo, na: dostawg odczynrnik6w
SPZOZ Siedlce,

Tre$6 wspomnianej proSby jest nzlstgpuj4ca :

D oIy czy : Zzrl4cznik nr 8

1' ($ 2 ust' 9) r:'zy zamawia)4cy wyrazi zgod,g na dodanie ,w projekcie umowy zapisu, Le zmiany

OdpowiedZ - TAK

umo\^.y mog4 nast4pii r6wnieZ nia blgd6w i oc4rwistych omylek
slownych, rtiterowych, liczbowy nyoh lub uzupelnieri treSci nie
powoduj4cychzmiany celu i isto

wyjadnienie zapisu specyfikacji

podstawie przepis6w ustawy z

z:,2077 r. poz. 1579 zp6hn. zm)
laboratoryjnych dla potrzeb

dla produktu w przypadku

moZliwoSci zastosowania

2. ($ 2 ust, 9) Czy Zamatyiaj4cy dopu6ci zmiang stawki VAT
uzasadnionei przez:. producentz{ zmiany klasyfikacji wyrobu i
uprzywilejorvanej stawki VAT, zggdnie z zapisami Ustawy o VAT?

OdpowiedZ- TAK

3' ($ 2 ust' 9) czy zamawiaj,qcy dopu$ci zmiang stawki vAT w przypadku uzasadnionej przez
producenta z'miany klasyfikacji wf,robr: i braku mo2liwosci dalszego stosowania upr4,wilejowanej
stawki vAT, zgodnie: z 2lpi"ut''i l{stawy o vAT, z jednoczesnym podwy Lszeniemceny jednostkowej
brutto?

OdpowiedZ - TAK

Sprawg prowadzi - Anna Jastzgbska



4. (g 5 ust.

6' czy zamatviaj}cy dopudpi e-mailowy spos6b porozumiewania w przypadkureklamacji?

Odpowied;Z - TAK

Dotyczy: slwz roz:dziaL 8 pkt B'4 ppkt2 - metodyki, karty charakterystyki, materialy informacyjne

OdpowiedZ - NIE

5. (g 5 ust. 1 pkt 1)

umownyclq kt6rych suma nie

t.

limitu kar

pozycji 3 czuloi;6 i swoistoSi testu wyznaczona byLa

bakteryjnej/ tkankowej na pr6bie co najmniej 100

okre6lid wzglgdem jakiej metody ma by6 wyznaczona

cD wraz z o{wiadczenierni fotwierdzaj4cym zgodno$6 kopii na ptycie z elektronicznymi
pierwowzorami? w pr4rpaclku koniecznosci dostarczenia dokumenl;6w w postaci papierowej, czy
Zamawiaj4':y wyraizi zgodg na Prfeslanie ich w postaci zbindowanych tom6w, gdzie poswi adczenie za
zoaAnaiA k^,{-:^ .,,:l-:^1^ L-r1- -zgodnoSi bpdzie widnialo tylko na pierwszej stronie tomu dla jego pozostatych stron?

odpowiedz - zamawiaj}cy *yr{za zgod,E na zal4czenLe dokument6w w postaci elektronicznej na
plycie cD wraz z oswiadczenigm potwierdzaj4cym zgodnosi kopii na plycie z elektronic znymi
pierwowzot'ami' w przypadku dd,starczenia dokument6w w postaci papierowej, zamawiaj4cy wyraLa
zgodg na przeslanie ich w por;taii zbindowanych tom6w, gdzie poswiadczenie za zgodnos1bqd,zie
widnialo tylko na pierwszej stronip tomu dla jego pozostarych stron,

Pakiet 12: t),zy Zantawiaj4cy \,vymaga aby w
wzglgdem rnetody referencyjneji tj. hodowli
pacjent6w? Je6li nie to czy Zantai,uiaj4ay moke

czulo(,6 i swoisto6i testu z po4,cji w 3.

t. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo
zamowiefi I'ublicznvch (tj. Dz. t!.22017 r, poz. 1519 zpoin. zm.), stanowisko zamawiaj'cego
zostalo rozes;lane do wszystkich wlzkonawc6w, kt6rym przekazano SIWZ.


