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ODPOWIEDZ
na zapytania w sprawie SIWZ

Paristwo,

formujemy, i2 do Tamawiajqcego wplyngla proSba o wyjaSnienie zapisu specyfikercji istotnych

na podstawie przepis6w ustawy z dnia 29 stycznia

2018 r. poz. 1986 z p62n. zm.) w trybie przetargu

mciwienia, w postQpowaniu prowadzonym

wo Zam6wiefi Publicznych (t.j, Dz. U. z

TreSi wspo

dostawq odczynnik6w laboratoryjnych dla potrzeb MLD,

nianej pro6byjest nastqpujqca :

Frosimy o na poni2sze pytania dla pakietu nr 12:

L. Czy Zama

Wykonawcy

ajqcy wyra2a zgodq na wprowadzenie nastqpujqcego;zapisu do umowy w zakresie udostqpnienia

umowy b

mo2liwo$ci zdalnego serwisowania oferowanego aparatu: ,,Serwis aparatLt w czasie obowiqzywania
ie realizowany rdwnie2 zdalnie poprzez bezpieczne potqczenie vpn w zakresie rozwiqzywania

problemdw oprogramowaniu ,, przeprowadzania obowiqzkowych aktualizacji, udzielienia szybkiej pomocy
meryrory i pracownikom laboratorium. W tym celu Zamawiajqcy umo2liwi Wykonawcy dostqp do tqcza
internetow , Wszelkie dzialania serwisowe bqdq realizowane z uwzglqdnieniem wyrnagari prawnych w
zakresie erzenia i przetwarzania danych Osobowych"? Uzasadnienie: Niniejsze rozwiqzanie zapewnia
bezpieczne sko polqczeniowe oraz mo2liwo6i szybszego reagowania i rozwiqzania problem6w
tech n szybszy dostqp do diagnostyki zaki6ceh pracy urzqdzenia i udzielania dorlatkowych porad

OdpowiedZ tak

Fytania do (zaf. nr 4 do S|WZ dzieriawa + odczynniki) :

2. {i1 ust. - Czy Zamawiaj:1cy wyra2a zgodq na modyfikacjq zapisu na: ,,Naprawy ser\Misowe Wykr:nawca
bqdzie
ponao

at w ciqgu 24 godzin w dni robocze od momentu zgloszenia awarii. W razie naprawy trwajqcej
okre3lony w niniejszym ustqpie Wykonawca jest zobowiqzany do pokrycia koszt6w badaf w

. Jednoczeinie stanowi jedynq drogq zdalnego przeprowadzenia nieodplatnych,
aktualizacji oprogramowania aparatu.

torium, albo, allernatywnie do dostarczenia aparatu zastqpczego na czas trwania naprawy."?

zgodnie z SIWZ

3. $1 ust. Czy Zamawiaj.lcy wyra2a zgodq na modyfikacjq zapisu na: ,,Wykonawca zapewnia kontakt z

in2ynierami

Odpowiedl

wisu w dni roboc:ze w godzinach 6:00-21:00"?

zgodnie z SIWZ

4. $2 ust, 1 - Czy Zamawiajqcy wyraZa zgodq na modyfil<acjq postanowienia umownego na: ,,Zamawiajqcy
akceptuje tawianie i przesylanie prz-ez Wykonawcq faktur w formie elektronicznej ( format pdf).
Wykonawca bqdzie przesylai faktury elektroniczne na adres email: .................

RT lisl:Ei{-'.,i
I

strztbskl'
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Odpovrie -'Zamawiajqr:y dopuszcza wystawiania iprzesylanie przez Wyl<onawcq faktur w formre

pa rtn erst publiczno-prywatnym (Dz, U, z 2018 poz.21,9!), \A/ przypadl<u vvyboru mo2liwodci przesianta
ustru kil faktury elektronicznej wykonawca bgdzie korzystal z platformy:

ite. efa ktu ra - nr w bazie platformy - 8212056050

el ektron icz

elektro n icz

elektronicz

15i. Termi
otrzyrrra n i

Platformq

5. 54 ust. 1

n iezrea lizo

zwiokl,f

5,54 ust. 1

dzier2awy,

kosztdriv

7. Dotl'g7y
zam6wieri
zamowleri
za po6redn

weryfikracji
zam6wie6.

do ww. paragral'u rCodaje siq zapis: ust. 14.,,Wykonaurca ma mrr2liwoSi przesiania drogil
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9listopada 2O!g r. o

fakturowaniu w zam6wieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usiugi oraz

do zapiaty bir::gni,e od otrzymania przez Zamawiaj;1cego faktury w wersji papierowej luo oo
przez Tamawiajalcego powiadomienia o przelstaniu r-rstrukturyzowarrej faktury elelltronicznej na
ektronicznego Fa kturowania.

| 1 lit. b - Czy Zamawiajqcy wyra2a zgodq na r^nodyfikacjq zapisu na:,,,w wysoko6ci 1!/o wartojci
r:j czqSci dosl;awy z tytutu nie dostarczenia w terminie odczynnik6w, za ka2dy rozpoczqty dzie1i

- zgodnie z S|WZ

kt 1lit. c'CzyZamawiajqcy wyra2a zgodq na modyfikacjq zapi:;u na:,,w wysokoSci j. % warto:jcl
ka2dy rozpoczQty dzieri zwloki w naprawie aparatu lub usuniqrciu ustr:rl<i, liczqc od 3 dnia od
a Wykonawcy kara r.rmowna nie zostanie naliczona w przypaclku pokrycia przez Wykonawcq
nywania bada6 na zewnEtrz albo dostarczenia aparatu zastqF)czego, zgc,dnie z par. 1, ust.15."?

Zamawiaiqcy u.ieclrrolica zapisy formularza ofertowego oraz unrowy ii:mienla s 1ust.6 umowy (zal.
wca dostarczy urzqdzeniewterminie nie dlu2szym ni2 14 dni od dnia;rawarcia umowv orzez obre

1€i. Wy a powiadomi Zarnawiajqcego o przeslaniu ustrukturvzowanerj faktury elc-.|<tronicznej na platformq
Elektroni ego Fakturowania; Powiadomienie o przesianiu ustrul<turyzr:wanej faktury elektronic;rnej zostanie
przesiar na q elektronicznq ner aclres ; sel<reta riat@spzoz-s_iedlqq.pl

Odpow,iedl -, Ld\

qcznika nr 5 do SIWZ formularz ofertowy pkt 2: Czy,lamawierjqcy wyraz:i zgodq na skladanie
ogq elektronicznq tj, na podany przy Wykonawcg adres e-mall itym samvm odstqpi od sktadanra

fonicznie/fakselm? Uzasadnienie:Wykonawca w dobie elektronizacjiodstqpuje od komunikacji
faksu, natomiast skiadanie zam6wieri drogq telefonicznq powoclujel brak mo2liwojci

kry dzwoniqcr:rj pod kqtem jej danych osobowych iposiadanych uprawnie6 do skladania

Odpowiedl tak

8. Doty'czy nr 5 do Sl'WZ formularz ofertowy pkt2 oraz tg3 ust. 2 umowy zal, nr 4 do SI,WZ
(odczyrr + dzier2awa): Prosirny o ujednolicenie zapis6w dotyczqcych terminu dostawy odczynnik6w,
Oclpowiedl Zamawiajqcy ujednolica zapisyformularza ofertowego oraz urnowy izmlenia 5 3 ust.2 umowv
(zei.4l: ,,7 rnin realizacji dostarruy wynosi .,. dni (max. 5 dni) roboc;lych od rjaty zto2erria zam6wienla,"

9, Dotyczy qcznika nr 5 do 5l'wZ formularz ofertowy pkt 3 oraz li1 ust, 6 umowy zal, nr 4 do slwZ
(odczynn + dzieriawa): Prosirny o ujednolicenie zapis6w dotyczqcych terminu dostawv aparatu do
Wykorr

Odpowied2
4):,, W'yk
ct rn nrr "'

10. Dot zalalcznika nr 6 do slwZ formularz cenowy ,,minimalne paramr-.try tecrhniiczne', pkt, 16: czy
Zamawiajq wyrazi zgodg na ternrin wa2no6ci wynoszqcy 4 miesiqce od daty dostawy dla pozycji 2l ,,testy do
iderntyfi drobnoustrojdwgram ujemnych"? Uzasadnienie: ze w;lglgdu n;a sktad ikc,mponenty nie mo2na
okre:ilit: te inu wa2noSci odczynnikow na minimurn okre6lone przezZamatwiajqcego. Wykonawca nie ma
prawa gwar

Odpowiedl

towai okresu wa2no6ci dtu2szego ni2 zalecany przez producenta.
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1,4.

13. pytanie
Czy Zarnaw

LO

11. Dotycz zafqcznika nr 6 do !ilwZ formularz cenowy,,minimalne parametry techniczne" pkt. 9: czy
Zamal,ttiai posiada na pracovrni komputer przez kt6ry bqdzie mo2na podtqczyi analizator do prr:gramu
Cerntrum ?

Otlpottti ne

L2. zalqcznika nr 6 do tilWZ formularz cenowy : Czy Zama'wiajQcy rryyp371 ;:gorJq na rozszer-zenie tabeli
ocrczyn n ej o punkt B, gdzie bqdq wymienione iwvcenione zostana dodatkowe akcesoria konieczne do
prawid wykonania trtst6'w? Uzasadnienie: Dodatl<owe akcesoria np. prob6vvl<i o okre6lonej przejrzysto6ci
sE nl do prawidtowego przygotowania zawiesiny drobnoustroj6w. r3atoii akcesori6w przygotowanych
przez ptr centa daje gwaranc jg prawidlowego wykonania badania,

- tak

do Pakietu nr 8, poz. nr 3:

ajqcy dopu6ci testy lmmunochromatograficzne o czuto(ci 95% ispecyficznodci g9,O%dla GDH oraz o
cz utoici % i specyficznodci >'99.9% dla toksyn A i B?

Odpor,t,iedl - zgodnie z SIWZ

p rzed nr i o1-clqyqp ps'lgppylaq!11:

imyo wytqczenie prozycji 9 z Pakietu 7 iutworzenie z niej odrqbnego pal<ietu, obecny opis
iotu zamowienia tworzy preferencje dla konkretnego wytr,rr6rcy, dysponujqcego petnym

tymentem wyrnienionym w Pakiecie 7, uniemo2liwiajzlc sktadarnie ofert prozostaiym podmiotom
ildajqcym w swojej ofercie testy irnmunochormatograficzne, lelcz nie llosiadajqcym pozostatej

asortymentu, co budzi podejrzenia o faworyzowanie konkretnego vvytw6rcy przez

awiajqcego z naruszeniem dyscypliny finans6w public;lnych (na podstawie przepisdw zawartycn
t7.Lpkt. l-) ipkt,5b) ustawy zdnialT grudnia 2OQ4r.o odpowiedzialno6ci za naruszanie

iny finans6rru publicznych (wraz z p6ln. zm.)). Popr;:ez sfornrutowanie przedmiotu zam6wienia
anir:zajqce faktyczny krqg podmiot6w ubiegajqcych siq o udzielenie zarn6wienia, posiadajqcych w

ej ofercie testy immunochromatograficzne, Zamawiajqcy narusza odpowiednie przeprisy ustawy
PZ

1) t, 7 ust. t, poprzez przeprowadzenie postqpowania w spos6b naruszarjqcy zasadq uczciwej
K kurencji, r6wnego traktclwania wykonawc6w, przejrzy:;todci or;az proporcjonalno6ci, poprzez

rrnulowanie po:;tanowief SIWZ w spos6b bezzasadnie ograniczirjqcy krqg podmiot6w
awnionych do ubiegania siq o udzielenie zam6wienia w postqpowaniu;

rt.29 ust. t,2i3w z\N.z art.7 ust. 1, poprzezwadliwe opisanie przedmiotu zam6wierria,

.iqce na wprowadzeniu do jednego zamdwienia produkt6w dostqprych tylko u jedrrego lub
zo ograniczonej liczby podmiot6w bez podzialu tego zamdwienia na czqdci itym samym

niczenie liczby wyk;onawc6w uprawnionych do ubiegania siq o udzieleniel zarn6wienia w
po tqpowaniu;

. :29 ust. t,2i3 w zw. art. 36aa ust. 1w zw. zarl.7 us;t. L, poprzez wadliwe opisanie przedmiot-
za 6wienia, polegajqcr: na niedopuszczeniu mo2liwo6ci sl<tadania ofert czq6ciowych/nieudzielenie

6wienia w czqriciach itym samym ograniczenie liczby prodmiotr5w uprawrrionych do uloiegania siq o
ud

ar

pr

SI(

ielenie zam6wielnia w postqpowaniu. W odniesieniu do art.96 ust. 1pl<t. 11 ustawy PltP (zgodnie z

ld m Zamawiajqcy poulinien literalnie wskazai przyczyn\/ niedokonania podzialu zamdwienia na

i), cytowany przepis stanowi transpozycjq do polskiego porzqrlku prawnego normy zawartej w
46 ust. l dyrektywy klasycznej. Zgodnie z motywem 78i preambuiy do dyrektywy klasycznej w

adku, gdy instytur:jzr zamawiajqca zdecyduje, 2e podziat zam6wienia na czq(ci nie by,tby wla6ciwy,
e indywidualne sprawozdanie lub dokumenty zamdwienia powinny zawierai wskazanie

nych przyczyn decyzji instytucji zamawiajqcej. Przeslarrl<i zawarte w powy2szym motywie
ambuly nie majq za:;tosowania w przedmiotowym postqpowaniu. Zgoclnier z tre5ciq sentencji

kur KIO z dnia 2017'-01-02, sygn. al<t.:KlO 234611.6 (w rny(lkt6rego Klrf, nakazala instytucji
awiajqcej dokonanie podziatu zam6wienia na czq6ci) :,,uzna(. nale2y, i2 obawy zwiqzanez

il :l ",r f:- /\; i)j "r l l')\

! (.::Jt:;.(!.

up

2)

po
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od

15. P

wzglQdem

Odpowied

ualnymi niewielkirni trudnosciami czy kosztami bqd:i nieznar:znymi problemami z

rdynowaniem dziaiad wykonawc6w, a tym bardziej wygoda zamawiajqcego, nie powinny stanowii
statecznej podstawy clo zaniechania podzialu zam6wienia na czgtci.,,

- zg;odnie z zapisami SIWZ

nr 7, poz.5 - Czy Zamawiajqcy wymaga testu o czulc,Sci powyiej 99,g% i swoistojci powy2ej 98%
tody mikroskopowej?

- zgodnie z SIWZ

L6. Pakiet 7, poz.5 - Czy Zannawiaiqcy wymaga testu o czasie odczytu wyniku rio S minut?
Odpowied

17. Pakie

Odpo

18. Pakiet

pozos

- zgodnie z SIWZ

nr 7, poz' 9 - czy Zamawiaiqcy wyrazi zgodq na wydzielenie pozycji nr 9 z pal<ietu nr 7 i utworzenia
od pakietu celem zwiqkszenia konkurencyjnorici sktaclanych ofert?

- zgodnie z SIWZ

r 8, poz. 2 - Czy Zamawiajqcy dopu5ci test o czulodci 85% i specyficzno:1ci 96% w pr:r6wnaniu do
PCR?metody

Odpowiedl -.zgodnie z SIWZ

19. Pakiet

Gll.4=0,

Odpowiedi

8, poz. 2 - C.zy Zamawiajqcy wymaga testu o limicie detekcji dla Gl.1=llng/ml i dla
5ng/ml?

- zgodnie z SIWZ

20. Pakiet 8, poz.3 - Czy Zamiawiajqcy wymaga testu immunochrornatograficznego o czulo5ci analitycznej dla
toksyny

Odpowiedl

0,75 nglml; dla toksyny B Q,7S nglml, dla GDH 0,8ng/ml?

- zgodnie zSIWZ

21. Pakiet 8, poz.3 - Czy Zamawiajqcy wymaga testu, w kt6ryrn wyniki przedstar'viajq siq w postaci trzecn
h prq2kdw osobno dla toksyny A, toksyny B i GDH?

tak

odrq

Odpowiedl

22. Pakiet

specyfi

8,poz.3 -Czy Zamawiajqcy dopusci test o czuloici dla toksyn A iB g4,6yo, dla GDH 95% i

idla toksyn A i B powyZej99,9% idla GDH 99%?

Odpowiedl zgodnie z SIWZ

9, poz. 1' - Cl.zy Zlamawiajqcy dopudci test oznaczajqcy Yersinia enterocolitica O:3 speiniajqcy
wymagania, co do czuloici i swoistoSci?

zgodnie z SIWZ

23. Pakiet

Odpowiedl

24. Pakiet

Odpowiedl

25. Pakiet n

Odpowiedl

9, poz.2- Czy Zamawiaiqcy wymaga testu o czuto6ci i specyfic;lno6ci powy2ej 99%?
zgodnie z SIWZ

7, poz.2- Czy Zamawiajqcy wymaga testu o czuto5ci 5r3 ng/mli)
zgodnie z SIWZ

25. S|WZ ( zial 8 ust. 8.:1. p[(t 2,3,4) czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na zatqczenie dokument6w w
postaci icznej na ptycie cD wrazz oiwiadczeniem potwierdzajqcym zgodnorii kopii na p.tycie

ymi pierwowzo,rarTti?

Sprawg - Anna Jastzqbska



Odpowiedl - zgodnie z SIWZ (w wersji papierowej lub elektronicznej)

27, (Rozd 8 ust.8.1.. pkt 2,3,4) W przypadku koniecznoici dostarczenia dokumentdw w postar:i papierowej,

v-t iajqcy wyrazi zgodq na przeslanie ich w postaci zbindowanych tonr6w, gdzie po6wiadczenie za

bqdzie widniafo tylko na pierwszej stronie tomu dla jego pozostalych stron?

Odpowied +^1,
- Ld n

Pakiet nr 4
28, Zamawiajqcy w pozycji nr t4 wyrazi zgodq na zaoferowanie podio2a kt6rego temperatura

owywania wynosi 6-t2"C?
Odpowiedl

29, Zamawiajqcy w pozycji nr 19 i 20 wyrazi zgodq na zaol'erowanie produkt6w z terminem wa2noici 6

od daty produkcji i min. 18 tygodni od daty dostawy?
Odpowied - tat(

JU,

od da

Zamawiajqcy w pozycji nr 29 wyrazi zgodq na zaoferowanie podio2a z terminem wa2no6ci 60 dni
produkcji i min. 7 tygodni od daty dostawy?

Odpowied - tal<

3L, Zamawiajqcy w pozycji nr 31 wyrazi zgodq na zaoferowanie podio2a z terminem wa2noSci 56 dni

Odpowiedl
daty produkcji i min. 7 tygodni od daty dostawy?
- tal(

32. Zamawiajqcy w pozycji nr 33 wyrazi zgodq na zaoferowanie podio2a z terminem wa2noici 6

od daty produkcji i min. 18 tygodni od daty dostawy?
Odpowiedl - tak

33. : pakiet nr 5, pozycja nr 3 - Czy Zamawia.iqcy wyrazi zgodq na

jonowanego po 25 test6w w opakowaniu z opcjq zaokrqglenia ,,w 9619"

zaoferowanie testu

w stosunku do liczby

wymaganej przrez Zamawiajqcego ?

: pakiet nr 5, pozycja nr 6 Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na zaoferowanie testu

OdpowiedZ +^ Ir- tot\

diggnostycznego w postaci pask6w?

Odpowied4 - zgodnie z SlWZ

35. Do[yczy: pakiet nn 13, pozycja nr 3 - Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na zaoferowanie testu o

98,2% dla toksyn oraz 98,7% dla GDH, swoisto!;6 98,6% dla

pakiet nr 1ll, tabela asortymentowo - ceno\ fa, pozycja nr 2 i 5 oraz 3 i 5; minimalne

techniczne pozycja nr 4 i 5 - Zwracamy siqr do Zamawiajqcego z pro6bq o mo2liwoSi

ferowania w pozycji 2i580% testdw do identyfikacji ilekowra2liwoici krakterii Gram ujemnych w

aci lqczonych modut6w testowych oraz w pozycji 3 i 6 80% testdw do identyfikacji i

wo6ci bakterii Gram dodatnich w postaci lqczonych modut6w testowyr;h. Testy lqczone slu2q

jednoczesnej identyfikacji ilekowra2liwo5ci drobnoustrojdw Gram ujemnych ianalogicznie

;liililTCp.
(
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drobnoustroj6w Gram dodatnich. 80% paneli w formie lq.czonej daje mo2liwo56 uzyskania w jednym

czasie dw6ch oznaczed identyfikacji oraz lekowra2liwo5ci na jednym module testowyrn, co znacznie

skraca czas przygotowania test6w, umo2liwia wykonanie badania z tej samej zawiesiny bakteryjnej

oraz zapewnia mo2liwoii zaoferowania korzystnej ofer[y cenowej przez poszczeg6lnych

Wykonawcdw, bez wpfywu na jakodi wynik6w prowadzonych bada6.

Odpowiedi - zgodnie z SIWZ

37. Dotyczy: pakiet nr 12., tabela asortymentowo - cenowa, pozycja nr 7 - Czy Zamawiajqcy wyrazi

zgodg na zaoferowanie test6w manualnych do lekowra2liwo6ci grzyb6w rekomendowanych przez

Krajowy O5rodek Refererncyjny w Warszawie, test6w wiarygodnych oraz prostych do wykonania

umo2liwiajqcych ocenq warto6ci MIC dla danego leku przeciwgrzybiczego oraz interpretacjq S I R ?

Obecnie tylko jeden system na rynku oferuje mo2liwo6i automatycznego odczytu lekowra2liwor5ci

grzyb6w, przez co Zarnawiajqcy ogranicza mo2liwo56 konkurencji i tym samym zlo2enia oferty innym

wvkonawcom.

Odpowiedi - zgodnie z SIWZ

38. Dotyczy: pakiet nr 12, tabela asortymentowo - cenowa, Zwracamy siq do Zamawiajqcego z proSbq o

mo2liwoici rozszerzenia tabeli asortymentowo - cenowej o kolejne wiersze w celu umiejscowienia i

wyceny wszystkich odr:zynnik6w iakcesori6w wymaganych do wykonania oznaczenia identyfikacji i

lekowra2liwo5ci.

Odpowiedi - tak

39. Dotyczy: pakiet nr 12, minimalne parametrytechniczne pozycja nr 1- Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq

na zaoferowanie systernu pdlautomatycznego, na pokladzie ktdrego odbywa siq odczyt test6w ?

Odpowiedl - zgodnie z SIWZ

40. Dotyczy: pakiet nr 12, minimalne parametry techniczne pozycja nr 3 + Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq

na zaoferowanie systemu p6tautomatycznego, na poktadzie kt6rego oclbywa siq odczyt testdw lub

systemu w petni autornatycznego, na pokladzie kt6rego orJbywa siq proces inkubacji, automatycznego

dodawania odczynnik6w bez udzialu operatora, pomiary i odczyty test6w?

Odpowiedi - zgodnie z SIWZ

41, Dotyczy: pakiet nr 12, minimalne parametry techniczne pozycja nr 13

t.Czy Tamawiajqcy wymaga, aby test wykrywajqcy ESBL byl na oferowanych testach/panelach dla bakterii z

rodziny Enterobacterales, Lrez koniecznoSci potwierdzania tego typu mechanizmu oporno6ci w rutynowej

pracy metodami manualnyrni (dodatkowa ptytka, krq|ki, e-testy), co pozwoliloby na ograniczenie

generowania dodatkowych koszt6w dla laboratoriu m mikrobiologicznego?

OdpowiedZ - zgodnie z SIWZ
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Z,Czy Zamawiajqcy wymaga, aby test wykrywajqcy MLSb wykrywal ten mechanizm oprornodci bez

koniecznodci potwierdz:ania tego typu mechanizmu o;rorno5ci w rutyrrowej pracy metodami

manualnymi (dodatkor,rra plytka, krq2ki, e-testy), co pozwoliloby na ograniczenie generowania

dodatkowych kosztirw dla laboratoriu m mikrobiologicznego?

Odpowiedl - zgodnie z SIWZ

42. Dotyczy; pakiet nr 12, minimalne parametry techniczner pozycja nr 15 - Czy Zamawiajqcy wyrazi

zgodq aby archiwizacja danych mogta odbywaisiq r6wnie2 na innego typu no$niku typu PenDrive ?

Odnowiedl - tak

43. Czy w Pakiecie nr 7 pozyc.ji nr 9 Zamawiajqcy dopu6ci test kasetkowy do wykrywania marker6w EBV:
EBNA-lgG,VCA-lgG?

Odpowiedl - zgodnie zSIWZ

44. Czy w Pakiecie nr 8 pozycji 2Zamawiajqcy dopu3ci Test immunochromatograficzny,kasetkowy do
wykrywania norowirus6w w kale,czulosi=95,7%o,swoisloii>=91,7% w por6wnaniu do PCR?

Odpowiedl - zgodnie z SIWZ

45. Czy wPakiecienrSpozycji 3Zamawiajqcydopu6ci Testimmunochromatograficzny,kasetkowy do

wykrywania toksyny A i U oraz antygenu GDH Clostridium ditficile w kale - test kasetkowy,czuio6i-

98,7%,swoistoSG98,3% dla GDH orazczuloiGg8,2%,swoistc>i#98,6Yo dla tol<syny A i B?

OdpowiedZ - zgodnie z SIWZ

46. Pytanie 4. Czy w Pakiecie nr 9 Pozycja 1 Zamawiajqcy wyrazi zgodq na zaoferowanie test6w w postaci
dwdch odrqbnych kasetek: Kasetkowy test do wykrywania Yersinia Enterocolitica 0:3 oraz Kasetkowy
test do wykrywania Yersinia Enterocolitica 0:9 oraz oddzielnej wyceny test6w jako pozycje 1a i 1b?

Odpowiedl - tak

47' Dotyczy Pakietu nr tr1 - Zwracamy siq z pro5bq o wyja6nienie czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na

zaoferowanie analizatoret oznaczajqcego wymagane parametry w 4 torach pomiarowych, i

pobierajqcego do oznacz:ania 210 mikrolitr6w p16bki?

Odpowiedl - tak

Dot. wzoru umowy do zadania nr 11

48. Par, 1 ust. 8 Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy
poprzez wskazanie liczby os6b, kt6re majq zostai poddane szkoleniu, o ktdrym mowa w niniejszym
postanowieniu umowy?

Odpowiedl - 11 os6b

49. Par.1ust. 15CzyZamawiajqcywyrazi zgodqnazamianqstowa"godzin"na"godzinwdni robocze"?
Odpowiedl - nie

50. Par. 1ust. 15 Czy Zanrawiajqcy wyrazi zgodq na dodanie brzmienia: ,,albo dostarczy urzqdzenie
zastqpcze" ?

Uzasadnienie:
Dostawa analizatora zastqpczego umo2liwi zachowanie ciqgtoSci badari, w razie przedtu2ajqcej siq awarii.

Ctdpowied2 - zgodnie z SIWZ
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51. Par. 2 ust. 9 Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na to aby termin ptatnodci byi liczony od daty wystawienia
faktu ry?

Uzasadnienie:
Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, i2 niemoi:liwe bqdzie dokiadne okre6lenie terminu

platnoSci.

Odpowiedl - zgodnie z SIWZ

52. Par.3 ust, l Czy Zamawiajqcy dopu5ci, aby zam6wienia byiy skladane tak2e za podrednictwem poczty
elektronicznej?

Odpowiedi - tak

53, Par. 5 ust. 1 Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq, aby uprawnienie do rozwiqzania umowy przystugiwato po

bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do naleiytego wykonania umowy z wyznaczeniem
dodatkowego terminu, nie kr6tszego ni2 3 dni robocze?

OdpowiedZ - zgodnie z SIWZ

54. Par. 4 Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na dodanie postanowienia w brzmieniu: ,,Zamawiajqcy moZe
ka2dym czasie odstqpi6 cld 2qdania zaptaty przez Wykonawcq kary umownej."

Odpowiedl - tak

55. Par. 6 Czy Zamawiajqcy, liako administrator danych osobowych, kt6re mogq znajdowai siq analizatorze
bqdqcym przedmiotem zam6wienia i do kt6rych w zwiqzku e prawidtowq realizacjq umowy mo2e miei
dostqp Wykonawca, wyrazi zgodg na zawarcie z Wykonawcq umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych, ktdre rnogq znajdowai siq na analizatorze?

Odpowiedl - tak

Informujemy, 2e zgodnie z wymogiem art, 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zam6wied

Publicznych (t.j. oz. U. z 2Q!8 r. poz, 1986 z p6ln. zm.), stanowisko Zamawiajqcego zostalo rozesiane do

wszystkich wyl<onawc6w, kt6rym przekazano SIWZ,

Zamawiajqcy

ZaLladu
w
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