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DoĘczy postępowania: ,,Zakup i dostawa odczynników, podłożybakteriologicznychwraz z
dzierżawą aparatów, oraz dostawa jednorazowego sprzętu laboratoryjnego i nakłuwaczy
W związku z wniesieniem plania przez Wykonawców, Zamawiający przedstawia treśćpltania
i udziela pisemnych wyjaśnień, zgodnie z at1, 284 tlsL 2 usta\ły z dnia 1 1 września 2019 roku Prawo
zamówień publi cznych (Dz. U, z2019 r, poz.2019 z późniejszymi zmianami).
Lp.
1

Pytan ie

Dotyczy pkt. 10.1) SWZ oraz załącznika nr 3:
Zlvracamy się z prośbąo odstąpienie od wymogu złożenia
przedmiotowych środków dowodowych (dokumentów

Odpowiedź
ZamawtĄący nie wyraża zgody

do

obrotu, materiałów informacyjnych,
ceĘfikatu ISO 13485) dla Pakietu nr 1 z uwagi na fakt, że
oferowany asortyment jest znany i obecnie |żywany przez
dopuszczających

ż

Zamawiaiącego.
Dotyczy Paki€tu nr

identyfikacji

i

l

pkt. 23 Warunków granicznych aparatu do
okeślania lekowrażliwościdrobnoustrojów

Zam aw

i

a1

ący wy r aża zgo d ę

3):
(Załączntk
Zwracamy się z prośbą o rłyrażenie zgody na zmianę zapisu na

zgodny z

zaleceniami producenta aparatu, tj.:
gwarancją producenta w okresie
objęty
,,Analizator
(l bezpłatny przegląd aparatu
umowy
dzierżawy
obowiązywania

3

w ciąsu roku),"
Dotyczy Pakietu nr l, zapisu pod tabelą parametrów dodatkowo

ocenianych (Załącznik nr 3) ,,Po podpisaniu umowy do
materiałów wymienionych w specyfikacji naleĄ przysłać karry"
charakterystyk materiałów niebezpiecznych dla odczynników.

Zamawiający nie wyraża zgody

materiału kontrolnego i innych materiałów zużywalnych, które rł,

swoim składzie zawierają substancje niebezpieczne zgodnie z
aktualnymi przepisami prawnymi oraz dokument potwierdzający
brak substancji niebezpiecznych dla odczynników, które takich
substancji nie zawierają w formie papierowej i elektronicznej.":

Czy

Zamawiający, zamiast wymogu przesłania kań
charakterystyk, dopuściudostępnienie Zamawiającemu

bezpłatnej strony internetowej, z której Użytkownik w dowolnej
chwili w prosĘ sposób będzie mógł samodzielnie pobierać kaĘ
charakterystyk?
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DoĘczy §5 ust. 1.1) pkt. b) Istotnych postanowień

(Załącznik

nr

5

do

umowy
SWZ)

Zamaw lający nle wyraża zgody

:

Zwracamy się z prośbą o rłyrażenie zgody na naliczanie kar
umownych od wartości niezrealizowanej częściumowy.
5

Dotyczy §12 ust.4Istotnych postanowień umowy (Załącznik nr
do
SWZ):
5
pisarska
iz
Zwracamy się z zapytanierrr czy nie nastąpiła omyłka
uwagi na fakt, że termin realizacli zamówienia wynosi 24
miesiące, miesięczny crynsz nie powinien wynosić l/24 kwoty
ustalonej w §ll umowy?

Tak nastąpiła omyłka pisarska
§l2 ust. 4 Istotnych postanowień

umowy (Załącznik nr

5 do

SWZ)

uzyskuje brzmienie

Za

dzierża:wę Zamawiający zapłaci
rłykonawcy miesięczny czynsz w
wysokości 1lż4 kwoty ustalonej w §
l

l

umowy. zgodnie

z

przedstawioną

przez Wykonawcę fakturą w terminie
60 dni od datyjej otrzymania
6

,7

8

DoĘczy: Pakiet nr 1 - Odczynniki bakteriologiczne wraz z Zamawiający
dzierżav,tą aparatów 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na

nie wyraża zgody

wydzielenie z pakietu podłoĄ tj. pozycji nr 16-31,
36 oraz 3] i tym samym utworzy dla nich oddzielny pakiet?
Wydzielenie ww. pozycji pozwoli na złożenieofert większej
liczbie Wykonawców oraz zwiększy konkurencyjność cen.
Zgodnie z art,7 ust.l PZP Zamawiający ma obowiązek
przygotować i przeprowadzić postępowanie w sposób
zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego
traktowania Wykonawców.

Pakiet 3
Czy Zamawtający dopuści w pak. nr. 3 wycenę nakłuwaczy
w przeliczeniu na opakowanie a200 szt?

Zamaw

Pakiet 3
Czy Zanawiilący dopuści w pak. nr, 3 nakłuwacze, których
obudowa jest w kształcie ,,grzybka", reszta parametrów

Zamawiaj ący nie dopuszcza,

ta1

ący dopuszcza,

Zgodnie Z SwZ?

Proszę o uwzględnienie \Ąprowadzonych modyfikacji SWZ.

łl C7,ĄC\

ji,ff"ą

Mąrian waniak
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