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Do:
Wykonawcy postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego
DOTYCZY:

przetargu nieograniczonego nr TP–231/5/PN/372009- dostawa odczynników, testów, wyrobów
jednorazowego użytku oraz dzierżawa aparatów z oprogramowaniami do diagnostyki
mikrobiologicznej

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(j.t. z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), udzielam odpowiedzi na zadane pytania:
PYTANIE 1

Dotyczy zadania nr 6
„Poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szalki o średnicy 60 mm i wysokości 14 mm?”
ODPOWIEDŹ
Tak.
PYTANIE 2
Dotyczy zadania nr 6
„Poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wymazówki o długości 150 mm?”
ODPOWIEDŹ
Tak, o ile wacik bawełniany będzie miał średnicę 1,5 mm.
PYTANIE 3
Dotyczy zadania nr 7
„Poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania probówki o wymiarze 12x92 mm?”
ODPOWIEDŹ
Tak, o ile będą to probówki jałowe z korkami, okrągłodenne, przejrzyste optycznie z polistyrenu.
PYTANIE 4
Dotyczy zadania nr 7
„Poz. 1, 2 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania probówki pakowane po 200 szt.?”
ODPOWIEDŹ
Tak, o ile będą to probówki jałowe z korkami, okrągłodenne, przejrzyste optycznie z polistyrenu.

PYTANIE 5
Dotyczy zadania nr 7
„Poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania standardowe probówki typu Eppendorf z dnem
stożkowym?”
ODPOWIEDŹ
Tak, przy czym probówki muszą posiadać zamknięcie.
PYTANIE 6
Dotyczy zadania nr 7
„Poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pipety sterylne pakowane po 20 sztuk bądź
indywidualnie?”
ODPOWIEDŹ
Pipety mogą być pakowane indywidualnie lub nie więcej niż po 5 szt. w opakowaniu, a więc
Zamawiający nie dopuści do zaoferowania pipet pakowanych po 20 szt.
PYTANIE 7

Dotyczy punktu VII 3 str 4 siwz:
„Czy Zamawiający uzna za spełnienie podpunktów 4),5), 6),7) jeśli Wykonawca załączy
oświadczenie o klasie wyrobu medycznego, oświadczenie, że oferowane produkty spełniają
wymagania przewidziane w Ustawie z 20 kwietnia 2004 roku o wyrobach medycznych,
wymagania zasadnicze zgodnie z Rozporządzeniami Ministra Zdrowia oraz załączy do oferty
odpowiednie dokumenty – wymagane zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych ?”
ODPOWIEDŹ
Tak.
PYTANIE 8
Dotyczy zadania nr 1
„W związku z koniecznością wyceny dodatkowych, niezbędnych odczynników w poz. 1,7,11, czy
Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie formularza cenowego o odpowiednią ilość wierszy?”
ODPOWIEDŹ
Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie formularza cenowego o odpowiednią ilość wierszy w
celu wyceny dodatkowych, niezbędnych odczynników w poz. 1,7,11.
PYTANIE 9
Dotyczy zadania nr 1
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zad. 1 produktów z następującymi terminami
ważności: Poz. 1,2,7,10,11,12 – minimum 4 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego?”
ODPOWIEDŹ
Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zad.1 produktów z następującymi terminami
ważności: Poz. 1,2,7,10,11,12 – minimum 4 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego.
PYTANIE 10
„Czy w związku z regulacją art. 144 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający zechce wprowadzić do wzoru
umowy zapis o dopuszczalności wprowadzania zmian, w brzmieniu przedstawionym poniżej?
Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:
-numeru katalogowego produktu
-nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów
-przedmiotowym / produkt zamienny
-sposobu konfekcjonowania
-liczby opakowań
-wymiany / uzupełnienia elementów składowych aparatury w sytuacji gdy:
-wprowadzony zostanie do sprzedaży przez wykonawcę produkt zmodyfikowany / udoskonalony
-wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym
dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową
-zmieni się liczba badań objętych zapotrzebowaniem Zamawiającego

-nastąpi zmiana organizacji pracy laboratorium Zamawiającego
-zaistnieje konieczność wymiany/uzupełnienia elementów składowych aparatury w związku z postępem
technologicznym.
Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być
niekorzystne dla Zamawiającego?”
ODPOWIEDŹ

Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W
rozdziale XVIII „Informacje o możliwości zmiany postanowień umowy” zostają dodane, po
pkt 6 następujące punkty, które otrzymują brzmienie: pkt 7)„Zmiany numeru katalogowego
produktu”, pkt 8) „Zmiany nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów”, pkt 9)
„Zmiany sposobu konfekcjonowania”, pkt 10) liczby opakowań, pkt 11)„Wymiany/
uzupełnienia elementów składowych aparatury w sytuacji gdy: a) wprowadzony zostanie do
sprzedaży przez wykonawcę produkt zmodyfikowany/ udoskonalony, b) wystąpi przejściowy
brak produktu z przyczyn leżacych po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu
produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową, c) zmieni
się liczba badań objętych zapotrzebowaniem Zamawiającego, d) nastąpi zmiana organizacji
pracy laboratorium Zamawiającego, e) zaistnieje konieczność wymiany/uzupełnienia
elementów składowych aparatury w związku z postępem technologicznym.
PYTANIE 11
Dotyczy zadania nr 2
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie tabeli o pozycje, w których będzie można
wyszczególnić i wycenić odczynniki do testów z poz. 1 i 2?”
ODPOWIEDŹ
Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie tabeli o pozycje, w których będzie można
wyszczególnić i wycenić odczynniki do testów z poz. 1 i 2.

Odpowiedzi na kolejne pytania ukażą się na stronie internetowej w terminie późniejszym.

