
S iedlce dnia: 2020 -1, 0 -02

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
Kiliriskiego 29
08-110 Siedlce

lnazw a zamaw iaj 4ce go, adres]

Pismo : odczynniki/333 12020

WYKONAWCY
ubiegaj4cy sig o zam6wienie publiczne

WYJASNIENIA TRESCI
SPBCYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zam6wienia publiczr\ego, prowadzonego w trybie przetarg
nieograniczony na "dostawa odczynnik6w laboratoryjnych dla potrzeb MLD" - znak sprawy

odczynniki/33312020.

Zamawiaj4cy, Samodzielny Publiczny Zuklad Opieki Zdrowotnej, dzialaj4c na podstawie art, 3B

ust. 1 ustawy z dnia29 stycznia 2004 roku Prawo Zam6wief Publicznych (tj. Dz.U, 22019 r. poz.

1843), przedstawia poniZej tre!;6 zapytaf wraz z wyja6nieniami do Specyfikacji Istotnych Warunk6w
Zam6w ienia (zw anej dalej " SIWZ") :

1. Czy Zamawiaj4cy w zal4czniku nr 6- formularz cenowy pakiet nr 11 pozycja 1 surowica
antyglobulinowa poliwalentna wyrazi zgodg na zaoferowanie przez wykonawcg odczynnika w
buteleczkach o pojemno6ci 10 ml w iloSci 2 szt. na 12 miesigcy?
Mo2liwoS6 zaoferowania surowicy antyglobulinowej poliwalentnej w buteleczkach 1Oml nie wplynie
na jakoSi odczynnika, a tym samym na jakoS6 wykonywanych badari diagnostycznych
zewzglgdu na dlugi okres waZno5ci surowicy antyglobulinowej poliwalentnej (rnin. 12 miesigcy),
OdpowiedZ - tak

2. Czy Zamawiaj4cy potwierdza,hewymaga zaoferowaniaw zal4czniku nr 6- formularz cenowy
pakiet nr 11 pozycja2 odczynnika standard anty-D zachowuj4cego swoj4 czulodi i specyficznoS6 po
otwarciu buteleczki do korica okresu wa2no6ci podanego na etykiecie?
OdpowiedZ - Tak, Zamawiaj4cy wymaga odczynnika anty-D MIKRO

3. Czy Zamawiaj4cy wyrazizgodg na zaoferowanie w zal4czniku nr 6- formularz cenowy pakiet nr
11 porycja 2 odczynnika standard anty-D o pojemnoSci 5 ml lub 10 ml z odpowiednim przeliczeniem
wymaganej iloSci na 12 miesigcy?
OdpowiedZ - tak
4. Czy Zamawiajqcy odst4pi od wymaganiaw zal4czniku nr 6- formularz cenowy pakiet nr 11
pozycja 3 aby przy znakt CE byl numer jednostki notyfikowanej dla odczynnika dolichotest?

Zgodnie z postanowieniem Prezesa Urzgdu Rejestracji Produkt6w Leczniczych. Wyrob6w
Medycznych i Produkt6w Biob6jczych ocena zgodnoSci odczynnika dolichotest nie musi by6
przeprowadzan przy udziale jednostki notyfikowanej. W zwi4zku zpowylszym w Polsce Zadna
firma nie oferuje odczynnika Dolichotest ( lektyna) zgodnie zwymaganiem Zamawiaj4cego.
Zalqczamy opinie URPLWMiPB z dnia2015-04-29
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Wnioskujemy o odst4pienie od wymagania.
OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ- numer IVD wymagany jest przez jednostkg kontroluj4c4 pracownig

5. Czy Zamawiaj4cy wymaga zaoferowania w ztl4czniku nr 6- formularz cenowy pakiet nr 12

roztwor6w Liss i PBS ztemperatura przechowywania od +2 do +30 st.C?

OdpowiedZ - tak

6. Czy Zamawiaj4cy potwierdza,2e wymaga zaoferowania w zal4czniku nr 6- formularz cenowy

pakiet nr 13 pozycja 1 krwinek w zestawach 3x4 ml w iloSci 30 opakowan/zestaw6w na 12 miesigcy?

Zamawiajqcy opisal krwinki wzorcowe w poz.1 podaj4c j.m - ampulka a4mllop wskazuj4c iloSi na 12

miesigcy - 30 opakowafi, co nie jest czytelne.

OdpowiedZ - tak, chodzi o zestaw 3x4ml

7 . Czy Zamawiaj4cy potwierdza,2e wymaga zaoferowania w zal4czniku nr 6- formularz cenowy

pakiet nr 13 pozycja 2 krwinek w zestawach 3x4 ml w ilo6ci 40 opakowarVzestaw6w na 12 miesigcy?

Zamawiaj4cy opisal krwinki wzorcowe w poz. 2 podaj4c j.m - ampulka a4mllop wskazuj4c ilo(i na 12

miesigcy - 40 opakowafl, co nie jest czytelne.

OdpowiedZ - tak, chodzi o zestaw 3x4ml

8. Czy Zamawiaj4cy wyrazi zgodE na zaoferowanie przez Wykonawcg w zal4czniku nr 6- formularz
cenoryy pakiet nr 13 porycj a I i2 krwinek w zestawach o pojemnoSci 3x5 ml zprzeliczeniem na iloS6

opakowailzestaw6w ,?

OdpowiedZ - tak

9. Czy Zamzwiaj4cy potwierdza,2e dostawy odcrynnik6w oy^z krwinek bgd4 sig odbywad

wedlug harmonogramu dostaw?

Krwinki ze wzglgdu na pozyskiwanie odpowiednich dawc6w produkowane s4 cyklicznie z uwagi na

uzaleLnienie cyklu produkcyjnego od poboru krwi od dawc6w kt6rzy zgodnie Z Rozporz4dzeniem

Ministra Zdrowiamogq odda6 krew tylko 6 razy na 12 miesigcy co tym bardziej wskazuje na cykliczny
harmonogram produkcji oraz dostaw produktu gotowego z terminem wazno6ci 6-10 tygodni od daty

produkcji . Ze wzglgdu zatem na Ww termin wazno5ci nie jest moZliwym aby wykonawcy na potrzeby

zam6wienia publicznego mogli :utrzymal stany magazynowe na okres 12 miesigcy zapewniaj1c termin

dostawy 2 dni (48 godzin) od dnia zlohenia zam6wienia czgsciowego. KaLdy wykonawca musi

zapewnid minimalne stany magazynowe krwinek wzorcowych zprzeznaczeniem dostawy na ,,ciIo" ,

na okoliczno56 konieczno5ci dostaw z przyczyn niezalebnych od odbiorcy ( np. kataklizmy, epidemie

itp.),kt6re po terminie wa2no(ci s4 utylizowane . Jest to dzialanie podyktowane ,,dobrymi obyczajami"(
Klauzula dobrych obyczaj6w i klauzula moralno5ci publicznej w ustawie o swobodzie dziatralno6ci

gospodarczej)
OdpowiedZ - tak

10. Dotycry formularza ofertowego -wz6r oferty na dostawg: Czy Zamawiaj4cy potwierdza, ze w

punkcie 7 naleLry doda6 do tabeli kolejne numery zadah czEiciowych, na kt6re Wykonawca zamierza

z\oiry6 ofertg?

OdpowiedZ - tak

11. Czy Zamawiaj4cy pozwoli na zaoferowanie innego klonu anty-D IgM w pozycjinr 3

pakietu nr 14?

OdpowiedZ - tak

Zamawiaj4cy
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Sam odzielny Publiczny Zaklad
Kilifskiego 29
08-110 Siedlce

fnazw a zamawi aj 4cego, adres]

Pismo : odczynniki/333 12020

Opieki Zdrowotnej

S iedlce dnia: 2020 -1 0 -02

WYKONAWCY
ubiegaj4cy sig o zam6wienie publiczne

WYJASNIENIA TRESCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg
nieograniczony na "dostawa odcrynnik6w laboratoryjnych dla potrzeb MLD" - znak sprawy

odczynniki/33312020.

Zamawiaj4cy, Samodzielny Publiczny Zal<hd Opieki Zdrowotnej, dziatajqc na podstawie art. 38

ust. 1 ustawy zdniaZ9 stycznia 2004 roku Prawo Zamowiefi Publicznych (tj, Dz.U. 22019 t.poz.
1843), przedstawia poni2ej tre56 zapytaf wraz z wyjaSnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunk6w
Zam6wienia (zwanej dalej "SIWZ"):

Dot. pakietu nr 9

Zwracamy sig z pro6bq o moZliwoSi zaoferowania analizatora oznaczaj4cego wymagarle parametry w 4
torach pomiarowych, i pobieraj4cego do oznaczania 210 mikrolitr6w pr6bki?

OdpowiedZ - zgoda

Dotyczy Zal4cznik nr 7 umowa odczynniki

par. 2 ust. 6, 9 Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodg na to, aby termin platno6ci byl liczony od daty
wystawienia faktury?

Uzasadnienie: Utrzyrnanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, i2 niemo2liwe moze by6 dokladne
okreSlenie terminu platnoSci.

OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

par. 2 ust. 8 Czy Zamawiajycy wyrala zgodg na przesylanie faktur drog4 elektr oniczn4 i m6glby poda6
adres mailowy, na kt6ry moLna fakturg w tej formie wysla6?

OdpowiedZ - tak, zgodnie zpar.2 ust. 8

par. 3 ust. I Czy Zamawiaj4cy dopuSci, aby zamowienia byly skladane takLe za po6rednictwem poczty
elektronicznej?

OdpowiedZ - tak
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par. 3 ust. 2 Czy Zamawiaj4cy v'ryrazi zgodE, aby termin dostawy wynosil 5 dni roboczych?

OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

par. 5 Czy Zamawiaj4cy wyrazi zgodE na dodanie postanowienia w brzmieniu: ,,Zamawiaj4cy moze w
kahdy m c zasie o d st4p i6 o d Lqdania zapla|y pr zez W ykonawc Q kary umownej . "
OdpowiedZ - tak

Dotyczy Zal. nr 5 umowa-odczynniki+dzierlawa

par. 1 ust. 13 Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodg na zmiang sl6w ,,kt6re go obci42aj4 koszty konserwacji i
napraw" na ,,kt6ry naprawg i konserwacjg wykonuje w ramach cz1|ns r dzietLawnego?

OdpowiedZ - tak

par. 1 ust. 15 Czy ZamawiajEcy wyrazi zgodg na zmiang brzmienia postanowienia na nastgpuj4ce: "W
okresie dzierLawy Wykonawca bgdzie zapewnial serwis gwarancyjny analizatora przez okres trwania
umowy, wymiany podzespol6w, okresowych przegl4d6w serwisowych w ramach czynszu

dzieraawnego, z wyj4tkiem uszkodzeri wyniklych z wadliwej eksploatacji urz4dzenia, kiedy to koszt

n aprawy p onie sie Zamaw iaj 4cy ."

OdpowiedZ - tak

par. 1 ust. 16 Czy Zamawiaj4cy v,'yrazi zgodE na zamiang slowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?

odpowiedZ - zgodnie zSIWZ

par. 1 ust. I7 Czy Zamawiaj4cy wyru2a zgodE na zmiang tego postanowienia w nastgpuj4cy spos6b:

"Wykonawca zapewnia bezpo6redni kontakt z inrytnierami serwisu przez cal4 dobg, w dni robocze.

Poza godzinami zgjoszef : automat zgloszeniowy, e-mail lub faks, odbierane po godz. 8.00 nastgpnego

dnia roboczego."? Uzasadnienie: W sprawach serwisowych dostgpna jest dla klient6w infolinia, a akcje

serwisowe podejmowane s4 na zasadzie dy2ur6w.

OdpowiedZ - zgodnie z SIWZ

par. 2 ust. 2 Czry Zamawiaj4cy wyrazi zgodg na dodanie zdania: ,,Zmniejszenie nie moze przek'taczal

200/o calkowitej warto6ci umowy"?

odpowiedZ - zgodnie zzapisamizawafimi w par. 1 ust. 2.

par . 2 ust. 10- 1 I, 15 Czy Zamawiaj4cy v,,yrazi zgodg na to, aby termin platno6ci byl liczony od daty

wy stawienia faktury?U zas adnienie :

IJtrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, i2 niemoZliwe mohe by6 dokladne okre6lenie tetminu
platnoSci

OdpowiedZ - zgodnie z SIWZ

par. 2 ust. 14 Czy Zamawiajqcy wyra?a zgodE na przesylanie faktur drog4 elektroniczn4 i m6glby poda6

adres mailowy, na kt6ry molna fakturg w tej formie wysla6?

OdpowiedZ - tak, zgodnie z par.2 ust. 14 wzorll umowy

I
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par. 3 ust. 2 Cry Zamawiaj4cy wrazi zgodq, aby termin dostawy wynosil 5 dni roboczych?

OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

par. 4 Czy zamawiaj4cy ttl,razizgodg na dodanie postanowienia w brzmienit: ,,zamawiaj4cy moze w

ilazdym izasie odstapii-od 24daniazaplaty przez Wykonawca kary umownej."

OdpowiedZ - tak

par.5ust.TCzyZamawiaj4cywyra2azgodgnawykre6leniezpostanowiz
mozliwoSci* jej wczeSniejszego romvi4zaiia,' za uprzednim miesigcznym 't

Alternatywnie, czy zamawiaj4cy wyraaa zgodg na dodanie w tym postanow o

fragmeniu: ' jednak nie wczeSni"i'ttiZ * chwilirealizacliptzytajmniej 80% wartosci umowy'"?

Odpowiedz - zgodnie z SIWZ

Czyodumowyprzyslugiwalo
po wYkonania umowy z

wyz

OdpowiedZ - tak

Zal4cznik 5 odcz"vnniki + dzierLaw a

$1pkt'16Czyzu^-o---*iui4"y,uy,*izgodEnazmianE,,24godzin,,na,,24godzinwdnirobocze''?

e Wykonm,vca od momentu zgloszenia clwarii,

moZliwoici us nawca pokryje koszty

innym labora ego'"

OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

$ 1 pkt, I7 Czy Zamawiaj4cy v,ryrazi zgod,E na zmianE zapisu "Wykonawc a zapewnia kontakt z

inZynierami serwisu przez cal4 dobg, w dni robocze i Swigta" na

',MozliwoS6 zglaszania awarii i usterek non-stop ti. 2411. Mo2liwo66 kontaktu telefonicznego

InZynierem S erwi su/Specj al ist4 Technicznym. " ?

OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

Zamawiai4cy

DYRE
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Samo dzielny P u bliczny Zaklad Opieki Zd rowotn ej

Kilifskiego 29

0B-1 10 Siedlce

lnazw a zamawi aj 4ce go, adres]

Pismo : o dczynnikil 3 3 3 I 2020

Siedlce dnia: 2020-1.0 -02

WYKONAWCY
ubiegaj4cy sig o zam6wienie publiczne

trybie

- znak

przetarg

sprawy

WYJASNIENIA TRESCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego, prowadzonego w

nieograniczony na "dostawa odcrynnik6w laboratoryjnych dla potrzeb MLD"
odczynnikii33312020.

Zamawiaj4cy, Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej, dziaLajqc na podstawie art' 38

ust. 1 ustawy zdnia2g stycznia 2004 roku Prawo Zamowiert Publicznych (tj. Dz.U. 22019 r.poz.

1843), przedstawia poniZej tre(:6 zapytaf wraz z wyjaSnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunk6w

Zamowienia (zwanej dalej "SIWZ") :

Dotyczy pakietu nr 8
Poz. I Czy Zamawraj4cy dopuSci test do jednoczesnego wykrywania rotawirus6w i
adenowirus6w w kale na jednej membranie?
Poz.3 Czy Zamawiaj1cy dopuSci test do wykrywania toksyny A i B oraz attygenu GDH

Clostridium difficile w kalse o czutroSci dla GDH 98,7 o/o i A+B 98,2oA oraz specyficznoSci

GDH 98,3% i A+B 98,6yo.
Poz. 5 Czy Zamawiaj4cy dopuSci test do wykrywania Yersinia enterocolitica: serotyp 0:3 w
kale o czuloSci i swoistoSci>gg% (bezuwzglgdnienia oznaczen z hodowli) ?

Poz. 5 Czy Zamawiaj1cy dopuSci test do wykrywania Yersinia enterocolitica: serotyp 0:9 w
kale o czulo6ci i swoistoSci>gg% (bezuwzglgdnienia oznaczenz hodowli) ?

Poz.6 Czy Zamawtajqcy dopuSci test do wykrywania Campylobacter w kale bez

uwzglgdnienia wykryw ania z hodowli?

OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SIWZ

Dotyczy pakietu m 2 Czy Zamawiajqcy odst4pi od wymogu dostarczenia zestawow do

oznaczaniaprzecrwcial anty Borelia w PMR, ajedynie ulzymawym6g oznaczehw surowicy.

OdpowiedZ - zgodnie zzapisami SIWZ

DYI(.UK
Samodzielne

Zakladu Opi
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S am o d ziel ny P u bliczny Za,klad O pieki Zd rowotnej
Kiliriskieso 29 08-110 Siedlce

[nazwa zamawiai 4cego, adres]

Pismo : odczynniki/333 12020

S iedlce dnia: 2020 -1 0 -02

WYKONAWCY
ubiegaj4cy sig o zam6wienie publiczne

WYJASNIENIA TRESCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg

nieograniczony na "dostawa odcrynnik6w laboratoryjnych dla potrzeb MLD" - znak sprawy

odcrynniki/33312020.

Zamawiaj4cy, Samodzielny Publiczny Za,klarJ Opieki Zdrowotnej, dzialaj1c na podstawie art, 38

ust, 1 ustawy zdnia2g stycznia 2004 roku Prawo Zamowieh Publicznych (tj. Dz.U. 22019 r.poz.
1843), przedstawia poni2ej tre56 zapytah wraz z wyjaSnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunk6w

Zam6wienra (zwanej dalej "SIWZ"):

Zadanienr 2

t. W zwiqzku z konieczno6ciq kalkulacji ceny materiat6w dodatkowych (zu2ywalnych) w

ilo5ciach koniecznych iniezbqdnych do wykonania badari przy uzyciu oferowanego

analizatora, zwracamy siq z pro6bA o wyrazenie zgody na rozszerzenie Zalqcznika nr 6 do

SIWZ - Formularz cenowy o dodatkowe wiersze lub dodanie odpowiedniej tabeli, w kt6rej

bqdzie mo2na skalkulowai wszystkie niezbqdne materialy zu2ywalne.

Odpowiedl - zgodnie z formularzem cenowym, Zamawiajqcy wyra2a zgodq na rozszerzenie

tabeli o niezbqdnq ilo5i wierszy.

2. Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na rozszerzenie tabeli Zalqcznika nr 6 do SIWZ - Formularz

cenowy o dodatkowq kom6rkq w celu kalkulacji czynszu dzier2awneEo za wymagany

aparat? W przypadku braku zgody Zamawiajqcego prosimy o wskazanie miejsca, w ktdrym

Wykonawca winien przedstawii cenq jednostkowq brutto/netto czynszu dzier2awnego

oraz warto6i brutto i netto za dzier2awg,

Odpowied2 - tak, zgodnie z formularzem cenowym

3. Zwracamy siq z proSbq o modyfikacjq Zatqcznika nr 2 do SIWZ - Formularz oferty, ktdra

umo2liwi przedstawienie w nim ceny dzierzawy analizatora (Talqcznik nr 5 do SIWZ -
Umowa; zgodnie z zapisem $1 pkt. 10-11) oraz ben materiat6w zu2ywalnych (Zatqcznik nr 5
do SIWZ - Umowa; zgodnie z zapisem 52 pkt. 4).

Odpowiedl -Tak, Zamawiajqcy wyra2a zgodq na dodanie ww. zapis6w w formularzu ofertowym
4. Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq, aby faktury VAT byfy przesyfane wytqcznie w formie

papierowej?
Odpowiedl - tak, Zamawiajqcy dopuszcza mo2liwo5i przesylania faktur zardwno w formie
papierowej jak i elektronicznej.

D
Semodziel

V
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S am odzielny P ubliczny Zaklad O pieki Zd rowotnej
Kiliriskiego 29
08-110 Siedlce

fnazw a zamawi aj 4cego, adres]

Pismo : odczynniki/333 12020

Siedlce dnia: 2020 -I 0 -02

WYKONAWCY
ubiegaj4cy sig o zam6wienie publiczne

WYJASNIENIA TRESCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg
nieograniczony na "dostawa odczynnik6w laboratoryjnych dla potrzeb MLD" - znak sprawy

odczynniki133312020,

Zamawiajqcy, Samodzielny Publiczny Zal<hd Opieki Zdrowotnej, dzialaj4c na podstawie art. 38

ust. l ustawy zdnia29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowien Publicznych (tj. Dz.U. 22019 r.poz.
1843), przedstawia poniZej treSd zapytanwraz z wyjaSnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunk6w
Zam6wienia (zwanej dalej "SIWZ"):

Ad pkt 6 parametrow granicznych:

Czy ZamawiajEcy zaakceptuje analizator wyposazony w Inteligentny System Zarzqdzania
JakoSciq (iQM), w ktorym kalibracja sensor6Melement6w pomiarowych dla poszczeg6lnych
parametr6w jest ustawiona fabrycznie i zapisana elektronicznie w czipie ka2dej kasety
odczynnikowo-sensorowej? Po uruchomieniu kasety przeprowadzanajest ju2 jedynie kontrola
jako6ci co najmniej po kazdym oznaczeniu, automatyczne wykrywanie blqdow i ich
automatyczna korekta wraz z pelna dokumentacjq.

Odpowied2 - zgodnie z SIWZ

Ad. pkt 10 parametr6w granicznych

Czy Zamawiajqcy zaakceptuje analizator wykonujqcy pelen panel wymaganych oznaczen
z objqto6ci 150 mikrolitr6w z dodatkowq opcjq mikroprobki 65 mikrolitrow dla oznaczen pH,
pCO2, pO2, Hct, Na, K, Ca2+,mleczany?

Odpowiedl - tak

Pakiet nr 4

l. Czy Zarnawiaj4cy w pozycji nr 74 wyrazi zgodg na zaoferowanie podlo2a, kt6rego temperatura
przechowywania wynosi 6- 12" C?

STARSZY

Sprawq prowadzi - Anna Jastrzgbska
AN

EKTO}i



OdpowiedZ - tak

Czy Zamawiaj4cy w pozycjinr 19 wyrazizgodgnazaoferowanie podlo2a od innego producenta?

OdpowiedZ - tak

Czy Zamawiaj1cy w pozycji nr 28 v,'yrazi zgodg na zaoferowanie podloha z terminem wa2noSci 60 dni

od daty produkcji i min. 7 tygodni od daty dostawy?

OdpowiedZ - zgodnie z SIW Z

Czy Zamawiaj4cy w pozycji nr 30 wyrazi zgodq na zaoferowanie podloza z terminem waznoSci 56 dni

od daty produkcji i min. 7 tygodni od daty dostawy?

OdpowiedZ - zgodnie z SIWZ

5. Czy Zamawiaj4cy w pozycji nr 32 Wrazi zgodg na zaoferowanie odczynnika z terminem wazno6ci

6 miesigcy od daty produkcji i min. 5 miesigcy od daty dostawy?

OdpowiedZ - tak

Dotyczy Pakiet nr 7 Czy Tamawiajqcy w pozycji 7 dopuSci test do wykrywania EBV przeciwciat igG dla VCA i EBNA

o czuto6ci powy2ej 95%"orazswoistodci powy2ej 96%w por6wnaniu z metodq ELISA?

Odpowiedi - zgodnie z SIWZ

Dotyczy Pakiet nr 8 Czy w pozycji nr L Zamawiajqcy dopudci test w kt6rym wyniki sq w postaci dw6ch

oddzielnych prq2k6w na jednej membranie?

Odpowiedl - zgodnie z SIWZ

Dotyczy Pakiet nr 8Czy w pozycji nr 2Zamawiajqcy dopu6ci test do wykrywania antygenu norowirus6w z

genogrupy 1 i 2 w kale,czulo6(95,7lo,swoistoii 91,7/ow por6wnaniu do PCR?

Odpowiedl - Zgodnie z SIWZ

Dotyczy Pakiet nr 8Czy w pozycji nr 3 Zamawiajqcy dopu5ci test o parametrach dla GDH Czulo!;(98,7%

swoisto6i: 98,3% dla Toksyny A i Tksyny B CzutoSi 98,2% swoistoit98,6%?

Odpowiedi - zgodnie z SIWZ

Dotyczy Pakiet nr SCzy Zamawiajqcy dopu6ci w Pozycji 5 zaoferowanie dw6ch test6w oznaczajqcych oddzielnie

Yersinia enterocolitica O:3 i Yersinia enterocolitica O:9?

Odpowiedl - zgodnie z SIWZ

DotyczyPakietnrTi8CzyZamawiajqcywyrazi zgodqnadostarczeniemetodykwjqzykupolskim nawezwanie

Zamawiajqcego?

odpowiedl - zgodnie z SIWZ

Prosimy o wyl4czenie pozycjiT zpakietu 7 i utworzenie zniej odrgbnego pakietu. Obecny opis przedmiotu

zam6wienia tworzy preferencje dla konkretnego wytw6rcy, dysponuj4cego petnym asortymentem wymienionym
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w Zadaniu 7 uniemozliwiaj4c skladanie oferl pozostalym podmiotom posiadaj4cym w swojej ofercie testy

immunochromatograficzne (kasetkowe), lecznie posiadaj4cym pozostalej czgSci asortymentu, co budzi
podejrzenia o faworyzowanie konkretnego wytw6rcy przezZamawiaj4cego zraruszeniem dyscypliny ftnans6w
publicznych (na podstawie przepis6w zawartych art. 17 .l pkt, 1) i pkt. 5b) ustawy z dnia 17 grudnia 2004r, o

odpowiedzialnoSci za naruszanie dyscypliny finans6w publicznych (wrazzp62n. zm.)). Test wymagany przez

Zamawiajycego jest dystrybuowany przez jedn4 frmg w Polsce, co budzi podejrzenie, 2e fvma ta moze zawyzac

ceny produkt6wjakojedyna oferuj4ca caly asortyment w pakiecie. Wyl4czeniepozycji z pakietu bgdzie

skutkowalo dopuszczeniem wigkszej liczby Wykonawc6w, co z korzySciqdlaZamawiaj4cego, wplynie
zrraczqco na obnizenie koszt6w.

OdpowiedZ -tak - Zamawiaj4cy wyLqczapozycjq do zadanianr 15

Czy Zamawiaj4cy w pakiecie 7 wyrazizgodgna konfekcjg test6w w innych opakowaniachzbiorczych, gdzie

kazdy test jest pakowany w osobn4 foliow4 saszetkg orazprzeliczenie do 2 miejsca po przecinku?

OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

Prosimy o odpowiedzi na nastepujqce pytania dotyczy pakietu 10:
1. Czy Zamawiajqcy Wrazi zgodQ na zlo|enie instrukcji obslugi aparatu w wersji

elektronicznej? Z uwagi na zaangazowanie firmy w ochronQ Srodowiska odstqpiono od
korzystania z papierowych wersjitego typu dokumentacji.

Odpowied2 - tak

2. ZaNqcznik nr 6 minimalne parametry techniczne punkt 19: Czy Zamawiajqcy dopu6ci
reakcjg serwisu w ciqgu maksimum 48 godzin w dni robocze?

OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

3. Dotyczy pakietu nr 10 pozycja 19: W ramach umowy gwarantujemy wykonanie uslugi
bezplatnego przeglqdu oraz serwisu gwarancyjnego, za wyjqtkiem czQ6ci zuzywalnych,
kt6re znajdq odzwierciedlenie w ofercie Czy Zamawiajqcy wqazi zgodQ, aby w punkcie nr
8 wyceni6 czg6ci zu2ywalne niezbgdne do wykonania przeglqdu?

OdpowiedZ - tak

Pytania do Umowy (zal. nr 5):
4. $1 ust. 16 - Czy Zamawiajqcy wyrala zgodQ na modyfikacjg postanowienia umownego

na: ,,Naprawy senvisowe Wykonawca bQdzie wykonywaN w ciqgu 2 dni roboczych od
momentu zgloszenia awarii. W przypadku braku mozliwoSci usunigcia usterki w ww.
terminie, Wykonawca pokryje koszty wykonania badah w innym laboratorium wskazanym
przezZamawiajqcego po konsultacji z Wykonawcq. Zamawiajqcy zobowiqzany jest do
uprzedniego udokumentowania poniesionych koszt6w"?

OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

5. $1 ust. 17 - Czy Zamawiajqcy wyra?a zgode na modyfikacjQ postanowienia umownego
na: ,,Wykonawca zapewnia kontakt z inzynierami serwisu w godzinach 7:00 - 19:00, w
dni robocze"?

Odpowied2 - zgodnie z SIWZ

6. $3 ust. 1 - Czy Zamawiajqcy wyraza zgodg na modyfikacjq postanowienia umownego na:
,,Realizacja dostaw towar6w odbywa siq wedlug zam6wieh Zamawilqcego, ztozonych
przez osobg uprawnionq pocztq elektronicznq na adres:
okreSlajqcych iloSc i asortyment zam6wionego towaru."? Uzasadnienie: Wykonawca
planuje w najblizszym czasie zrezygnowac z uZylkowania faksu jako Srodka komunikacji.
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W bezpieczeristwie o poprawne i sprawne odbieranie korespondenqi przez caly okres
tnruania umowy, zwracamy sig z proSbq o modyfikacjQ powyzszego postanowienia.

Odpowied2 - tak

7. $3 ust. 5 - Czy Zamawiajqcy wyra2a zgodg na modyfikacjg postanowienia umownego na:

,,Termin waznoSci dostarczanych odczynnik6w nie moze by6 kr6tszy niz: min 4 miesiqce

- od daty dostawy"? Uzasadnienie: Ze wzglqdu na sktad i komponenty nie mozna okre6lic
terminu waznoSci odczynnikow na minimum okre5lone przez Zamawiajqcego.
Wykonawca nie ma prawa gwarantowac okresu waznoSci dluzszego ni2zalecany Wzez
producenta. W zapisach pakietu 10 Zamawiajqcy dopuszcza w punkcie '16 Sredni termin
wazno6ci odczynnik6w: 6 miesiqcy

Odpowied2 - tak

8. $3 ust. 6 - Czy Zamawiajqcy wyraza zgodq na modyfikacjq postanowienia umownego na:

,,W razie wad odczynnikow, w szczeg6lno6ci stwierdzenia w dostawie odczynnik6w
przeterminowanych, o uszkodzonych opakowaniach lub odczynnik6w kt6rych termin
przydatno6ci jest kr6tszy ni2: min 4 miesiqce, od daty dostawy, Zamawifqcy zlo2y
stosownq reklamacjq u Wykonawcy, ktory udzieli na niq odpowiedziw ciqgu 14 dni, a po

bezskutecznym uplywie tego terminu reklamacja bqdzie uznana w caloSci zgodnie z
zqd a n iem zamawialqceg o, "?

Odpowied2 - tak

9. $3 ust. 7 - Czy Zamawialqcy wyra2a zgodg na wykre5lenie postanowienia umownego?
Odpowied2 - zgodnie z SIWZ

10. S4 ust. 1 pkt 1 lit b - Czy Zamawiajqcy wyra2a zgodq na modyfikacjq postanowienia
umownego na: ,,w wysoko6ci 1,Sohwarlo6ci niezrealizowanej czqSci dostawy z tytutu nie
dostarczenia w terminie odczynnik6w, za ka2dy rozpoczqty dzien zwNoki"?

Odpowiedz - zgodnie zSIWZ

Zamawiaj4cy
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S iedlce dnia: 2020. | 0 -02

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zd rowotn ej
Kiliriskiego 29
08-110 Siedlce

lnazw a zamaw tajqce go, adre s]

Pi smo : o dczynniki I 3 3 3 I 2020

WYKONAWCY
ubiegaj4cy sig o zam6wienie publiczne

s pE c 
'FTKAC 

Ir'#Xlt:#i\ill#*CJw zAM o wrENrA

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg
nieograniczony na "dostawa odczynnik6w laboratoryjnych dla potrzeb MLD" - znak sprawy
odczynniki 1333/2020.

Zamawiajqcy, Samodzielny Publiczny Zaklad, Opieki Zdrowotnej , dzialaj1c na podstawie art.

38 ust. 1 ustawy z dnia29 stycznia 2004 roku Prawo Zam6wieh Publicznych (tj. Dz.U.22019 r.
poz. 1843), przedstawia ponizej tre(;6 zapytan wraz z wyjaSnieniami do Specyfikacji Istotnych
Warunk6w Zam6wienia (zw anej dalej "SIWZ") :

LZwracamy sig do Zamawiajqcego z proSb4 o sprecyzowanie skladu podloaa, jakie jest
wymagane w pakiecie 4 pozycji 18.
OdpowiedZ - zgodnie zzapisami SIWZ

2.Czy Zamawiajqcy w pakiecie 4 pozycji 22 dopu6ci podlo2e w prob6wkach o pojemnodci
10 ml, z odpowiednim przeliczeniem na iloSci wymagane przezZamawiaj4cego?
Uzasadnienie: Zmiana pojemnoSci prob6wki nie wplynie na jakoSi podloha.
OdpowiedZ - zgodnie zzapisami SIWZ

3.Czy Zamawiaj1cy w pakiecie 4 dopuSci podloza zkrwi1 z terminem waznoSci 2tyg. z
moZliwo$ciq czgstszych dostaw cz4stkowych? Rzeczyvriste terminy waznoSci podloila ze
wzglgdu na kontrolg jakoSci jak i transport od producenta a nastgpnie do klienta moae by6
kr6tszy niL 5 tyg. w zwi4zku z tym oferujemy te dostawy czqstkowe b4dZ ustalenie
harmonogramu dostaw.
OdpowiedZ - zgodnie zzapisami SIWZ

4,Czy Zamawiaj4cy w pakiecie 4 dopu6ci podloza chromogenne z terminem waznoSci od 3
do 12 tyg, mozliwo6ci4 czgstszych dostaw cz4stkowych? Rzeczywiste terminy waznoSci
podlola ze wzglgdu na kontrolg jakoSci jak i transport od producenta a nastgpnie do klienta
mo2e by6 kr6tszy niL. ll tyg. w zwiqzku z tym oferujemy te dostawy cz4stkowe b4dZ
ustalenie harmonogramu dostaw.
OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SIWZ
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5.Czy Zamawiaj4cy w pakiecie 5 pozycji 2 wymaga testu identyfikuj4cego na podstawie

ff ze ch cech : b ialko A, koagula za zwiqzana I oto czka polisacharydowa?
OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SIWZ

6.Czy Zamawiaj1cy w pakiecie 6 pozycji 3 dopuSci paski wykonane z trwalej bibuty
posiadaj 4ce pozytywnq opinig KORLD?
OdpowiedZ - tak

7.Czy Zamawiajqcy w pakiecie 6 pozycji 1 wymaga aby l<r4zki antybiotykowe zostaly
poddane ocenie EUCAST i uzyskaly bardzo dobre wyniki tej oceny?

OdpowiedZ - tak

8.Czy Zamawiaj1cy w pakiecie 6 pozycji 1 wymaga identycznych warunk6w
przechowywania przechowywania od -20 0C do + 80C dla wszystkich kr4zk6w
antyb iotykowych, z uw zglgdnieniem antyb i otyk6w b eta-l aktamowych ?

OdpowiedZ - tak

9,Czy Zamawiajqcy w pakiecie 8 pozycji I wyrazi zgodE na zaoferowanie kontroli
pozytywnej j ako oddzielny produkt i i jeileh tak, to czy wyrazi zgodq na dopisanie wiersza w
formularzu cenowym w celu wyceny, co usprawni ewentualny proces skladania zam6wieh?

OdpowiedZ - tak

l0.Czy Zamawiaj4cy w pakiecie 8 pozycj i 3 wyrazi zgodE na zaoferowanie testu o czulo6ci

analitycznej na poziomie: 0,5 nglml dla toksyny A, 0,78 nglml dla toksyny B i 0,38 nglml
dla dehydro genazy glutaminianu (GDH) oraz czulofici i specyficznoSci >99yo?

Odpowied2 - zgodnie zzapisami SIWZ

ll.Format certyfikatu kontroli jako6ci - Czy Zamawiaj4cy odst4pi od wymogu podania

skladu po2ywki na Certyfikacie Kontroli JakoSci poZyr,vek gotowych na

plytkach/prob6wkach?
Uzasadnienie:
Normy obowi4zuj4ce pfzy produkcji po2ywek gotowych nie obliguj4 wytw6rcy do

zawierania skladu pozywki na certyfikacie, dlatego dane te s4 podawane w specyfikacji
produktu. Z definicji, ceftyfikat analizy to dokument stwierdzq4cy zgodnoSi wyrobu z
deklarowanymi przez wytw6rc9 lub okreSlonymi w przepisach b4dL normach

wla6ciwo6ciami, natomiast specyfikacja techniczna to dokument ustalaj4cy wymagania
techniczne, kt6re powinien spelniad wyr6b, proces lub usluga. Zaleca sig, aby w specyfikacji
technicznej wskazywano, jeZeli jest to potrzebne, procedurg lub procedury, za pomoc4

kt6rych mohna okreSli6, czy dane wymagania s4 spelnione.
OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SIWZ

pakiet nr 2.
|. Czy Zamawiaj4cy wyrazi zgodg na zaoferowanie test6w do oznaczania przeciwcial anty-

Borrelia o nastgpuj4cym skladzie antygenowym:

E w klasie IgG: rekombinowane (VlsE Borrelia burgdorferi, VlsE B. garinii, VlsE B. afzelii,
lipidy charakterystyczne dlafazy p62nej: lipid Borreliaafzelii,lipid Bonelia burgdorferi, p83, p41,

p39, wysokospecyficzne dimeryczne OspC, p58,p21,p20, p19, p18)

OdpowiedZ - tak

Sprawg prowadzi - Anna Jastrzgbska

Tristrzebska



E w klasie IgM: VlsE Borrelia burgdorferi, wysoko oczyszczona rekombinowana flagelina (p41),
BmpA (p39) oraz wysoko oczyszczone rekombinowane, wysokospecyficzne dimeryczne antygeny
OspC (p25) z Borrelia afzelii, Borrelia burgdorferi, Borrelia garinii i Borrelia spielmanii?

OdpowiedZ - tak

Pytania do wzoru umowy na dostawy:

1. Cry Zamawiaj1cy wyrazi zgodg na zawarcie umowy w formie elektronicznej WZy
wykorzystaniu kwal ifi kowanego podpi su elektroniczn ego przez Wykonawcg?
Uzasadnienie:
W obecnej sytuacji epidemii Urzqd Zam6wrert Publicznych zachgca zamawiajqcych do
komunikowania sig z wykonawcami za pomoc4 Srodk6w komunikacji elektronicznej.
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny r6wnowazny podpisowi odrgcznemu.
Potwierdzenie tej zasady znajduje sig w art. 78(1) kodeksu cywilnego, kt6ry zr6wnuje
kwalifi kowany po dpis elektroniczny z podpisem wlasnor Qcznym.
OdpowiedZ - nie

2. Zwracamy sig z pro6bq o modyfikacjg zapis6w $ 5 w taki spos6b, aby wysoko5i kary umownej
naliczana byla od warto5ci netto a nie brutto.
Uzasadnienie:
VAT jest nale2noSci4 publicznoprawn4, kt6r4 wykonawca jest zobowi7zany odprowadzid do
urzgdu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma
wpllr,vu na korzySci ekonomiczne osi4gane przezv'rykonawcg ztytulu wykonania zam6wienia.
OdpowiedZ - nie

3. Prosimy o modyfikacjE $ 3 Umowy poprzez dopisanie : ,,Wafto56 pojedynczej dostawy nie
moZe by6 mniejsza niz 150,00 zl netto"
Uzasadnienie:
Pro6bg motywujemy tym, 2e dla zam6wieh ponizej 150,00 zN koszty transportu, na kt6re
sktadaj4 sig min. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania list6w
przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoLnika, s4 wyisze niZ warloS6 marZy
uzyskanej ze sprzedaLy towaru o takiej warto6ci.
Odpowied2 - nie

4. Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodg na zwigkszenie cen jednostkowych brutto, a co za tym idzie
wartoSci brutto umowy, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT?
Odpowied2 - tak

5. Czy ZamawiEqcy dopuSci zmiang stawki
producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i
VAT, zgodnie zzapisami Ustawy o VAT?
OdpowiedZ - tak

VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez
moZliwo6ci zastosowania uprzywilej owanej stawki

6. Czy Zamawiajqcy dopuSci zmiang stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta
zmiany klasyfikacji wyrobu i braku moZliwo6ci dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki
VAT, zgodnie zzapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwylszeniem ceny jednostkowej
brutto?

OdpowiedZ - tak

7. Czy Zamawiaj4cy wyrazi zgodg na dodanie w projekcie umowy zapisu, 2e zmiany umowy
mogq nast4pii r6wnie2 w przypadku, gdy dotyczq poprawienia blgd6w i oczywistych omylek
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8.

9.

slownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupelnieri tre$ci nie
powoduj4cychzmrany celu i istoty umowy?
Uzasadnienie:
Zezwoli to Zamawtaj4cemu na dokonanie aneksowania umowy bez podejrzenia naruszenia

ustawy Pzp, w zwi4zku z tym , i2 Zamawiajqcy przewidzial takowy wariant juL na etapie

uruchomienia procedury przetargowej .

Odpowied2 - zgodnie zSIWZ

Czy Zamawiaj4cy dopuSci aneksowanie ze wzglgdu na zamiang oferowanego produktu na

produkt r6wnowazny w przypadku zmiany produktu lub producenta sprzgtu?

OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

Czy Zamawiajqcy dopu6ci, po kaZdorazowej konsultacji z Zamawiaj4cym w razie problem6w z

dostaw4 zwiEzan4 z obecn4 sytuacj4 tj., opolnienia w dostawach wynikaj4ce z sI\ wyLszych - tj.
zagroLenie Koronawirusem - mo2liwo$6 zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji
umowy, o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie opakowania produktu oraz zbli2onych parametrach
jakoSciowych w stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji, gdy z
przyazyn tiezaleLnych od Wykonawcy, jest on niedostgpny u producenta, termin dostaw jest

wydluzony, trwaj4 wydluzone kontrole w zakresie dostarczanych produkt6w od Producent6w/

Dostawc6w? W przypadku innego sposobu pakowania (konfekcji), cena za opakowanie zbiorcze

oferowanego zamiennika zostalaby przeliczona w ten spos6b, 2e cena za sz,ntkg lub oznaczenie

zamiennika bytaby r6wna cenie za sztukg lub oznaczenie produktu znajduj4cego sig danej pozycji

umowy.
Uzasadnienie:
Wprowadzenie niniejszego zapisu pozwoli zar6wno na zabezpieczenie ci4glo$ci procesu

diagnostycznego i uchroni, zar6wno Zamawiaj4cego oraz Wykonawcg przed nieoczekiwanymi oraz

niezaleznymi od nich skutkami wypadk6w losowych, do kt6rych mog4 naleze6: czasowa awaria
linii produkcyjnej u producenta, czasowe wycofanie produktu przez prodlcenta brak dostgpnoSci

surowc6w, niekorzystn e zmiany makroekonomiczne czy wplyw klgsk 2ywiolowych.
Odpowiedz - tak

10, Czy Zamawiaj4cy wyrazi zgodg na dodanie we wzorze umowy nastgpuj4ce postanowienia:

Poza zmianami umowy dopuszczonymi w aft. 144 ust. 1 Pzp dopuszcza sig mo21iwo36 zmian
postanowieir zawartej umowy , w tym poszczeg6lnych zam6wieri , gdy koniecznoS6 zmiany

spowodowana jest okoliczno6ciami poza kontrola stron, kt6rych dziataj4c z naleflt1 staranno6ci4

strony nie mogly przewidziel w chwili zawarcia umowy. Dotyczy to w szczeg6lnoSci takich

okolicznoSci jak zagroLenie epidemiologiczne, zamieszki, akty terroru, zamknigcie granic, rz4dowe

ograniczeniamigdzynarodowego transportu, utrudnienia na lotniskach i granicach, tj. okoliczno6ci
o charakterze tzw. Sity wy2szej. W czasie trwania sity wy2szej Wykonawca odpowiada za

wykonanie Umowy na zasadach og6lnych kodeksu cywilnego . Wykonawca dokozy wszelkich
starafi , aby pomimo istnienia sily wyZszej zapewni6 ci4gloS6 dostaw wszystkich produkt6w na

bie24co i zgodnie ze skladanymi zam6wieniami oraz zobowi1zqe sig informowat Zamawiaj4cego

niezwlocznie i na bie24co o wszelkich trudnoSciach zwi4zarrych z dostarczeniem zam6wionych
przez niego produkt6w.
Uzasadnienie:
Z uwagi na wyj4tkowo$i sytuacji, jak4 jest wybuch pandemii SARC-CoV-2, oraz dynamicznie

zmieniaj1ce sig okolicznofci zewngtrzne,na kt6re Wykonawca nie ma wplywu, w tym:
Potencjalnie ograniczon4 dostgpno66 wybranych produkt6w zwi4zan4 z nagLym i niemoZliwym do

przewidzenia zwigkszeniem Swiatowego zapotrzebowania na wyroby medyczne do diagnostyki in
vitro oraz podejmowanie przez paristwa dotknigte epiderni4 - w tym Polskg - Srodki profilaktyczne

i zaradcze, takie jak: zamknigcie granic, ograniczenie migdzynarodowego transportu, zwigkszone

kontrole na lotniskach i granicach, a tak2e inne dodatkowe obowi4zki nakladane na

producent6w i dystrybutor6w produkt6w w sektorze ochrony zdrowia , stanowi4ce okoliczno6ci

o charakterzetzw. sily wyzszej ,zlo2oneprzez
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Zamawiaj4cego zam6wienia mog4 nie zosta6 zrealizowane lub mog4 zosta1 zrealizowanew
p62niejszym terminie lub w odbiegaj4cej od zamowienia liczbie produkt6w. Wykonawca
zobowi1zuje siE informowad Zamawiajqcego niezwlocznie i na biehEco o wszelkich
trudno S ci ach zwiqzany ch z do starczeniem zam6wi onych pr zez ni e go pro dukt6 w
OdpowiedZ - tak

Il.Zwracamy sig z prolbq o wyrazenie zgody na doNqczenie do ofqrty certyfikat6w
potwierdzaj Ecychr6wnowaznofil zaoferowanych produkt6w tylko w jgzyku angielskim?

Uzasadnienie:
Informacje zawarte na certyfikatach to glownie dane czytelne i jednoznaczne bez wzglgdu
na jgzyk, w kt6rym zostaNy przygotowane np. zawarIol1 poszczeg6lnych kontroli, dla
kt6rych podane s4 jednoczeSnie symbole.
Odpowiedz - nie, zgodnie zSIWZ

12. Czy Zamawiaj1cy po podpisaniu umowy,
dostarczania dokumentacji produktowej do
formie elektronicznei ?

Uzasadnienie:
Pozwoli to Zamawiajqcemu na szybkie odnalezienie wymaganych dokument6w, bez

konieczno Sci wykonywania wydruku.
OdpowiedZ- tak

Zamawiaj4cy

DYREKTO
Samodzielnego

Zakladu Opic{<

w trakcie jej realizacji dopuSci mozliwoSd
dostaw (specyfrkacje produkt6w, MSDS) w
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