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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA 
 

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartości 
207000 euro na dostawę podłoży oraz odczynników mikrobiologicznych, wraz z dzierżawą 
automatycznego analizatora do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów z 
oprogramowaniem (licencja) zgodnie z dodatkiem nr 2 i 5 do SIWZ. CPV: 33696500-0 - Odczynniki 
laboratoryjne, 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego). 
 

Znak sprawy: SPZOZ 1LAB / 2014   Nr ogłoszenia – 126710 - 2014: z dnia  14.04.2014r              
 

Zamawiający zgodnie z art.38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:   

 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1-24 oraz 26 do odrębnej grupy, co zwiększy 
konkurencyjność ofert? 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby materiały informacyjne, ulotki zostały załączone do oferty w wersji 
elektronicznej lub osobno w formie książkowej podpisane tylko na pierwszej stronie ? 

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę. 

3. Czy Zamawiający w pozycji 24 dopuści zaoferowanie  pasków MIC pakowanych  pojedynczo lub w blistry ( 
dotyczy wybranych pasków   )  w opakowaniach zbiorczym po 30 sztuk ? 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby czas reakcji serwisu  w okresie gwarancyjnym max. 24 godziny od 
zgłoszenia w dni robocze ?  

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę. 

5. Pytania do umowy: §2 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 7 dni 
roboczych? 

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę. 

6. Pytania do umowy: §2 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego w 
następujący sposób: ,,Dostarczony przedmiot dzierżawy stanowi własność Wykonawcy i będzie wydany 
Wykonawcy po upływie terminu zawartej umowy w terminie do 10 dni.”? 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

7. Pytania do umowy: §2 ust. 5 lit. a – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści zapisu w następujący 
sposób: ,,Czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym 24 godz. w dni robocze”? 

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę. 

8. Pytania do umowy: §2 ust. 6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę sposobu obliczania kary 
umownej na ,,0,1% wartości zamówionego a niedostarczonego w terminie towaru”? 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

9. §2 ust. 7 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie słowa ,,dwudniowego” słowem ,, trzydniowego”? 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

10. Pytania do umowy: §5 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu przeznaczonego na 
rozpatrzenie reklamacji do 5 dni roboczych? 

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę. 

11. Pytania do umowy: §5 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu przeznaczonego na 
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dostarczenie towaru wolnego od wad do 5 dni roboczych? 

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę. 

12. Pytania do umowy: §6 ust. 3 – czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści zapisu w  następujący 
sposób: ,,W przypadku zmiany podatku VAT. Zmiana stawki podatku VAT nastąpi z dniem wejścia w życie 
aktu prawnego zmieniającego tę stawkę.  W razie zmiany stawki podatku VAT, po zawarciu umowy, dla 
Stron wiążąca będzie stawka VAT obowiązująca w dniu wystawienia faktury, a zmiana kwoty ceny brutto z 
tego tytułu jest akceptowana przez Strony bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.”? 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

13. Pytania do umowy: §7 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 
3%? 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

14. Pytania do umowy: §4 ust. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące terminy ważności dla 
podłoży: Podłoża z krwią min. 4-5 tygodni od daty dostawy do Zamawiającego? Podłoża bez krwi min. 6-8 
tygodni od daty dostawy do Zamawiającego? uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty  i system 
produkcji odczynników - nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w siwz. 
Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta. 

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę. 

15. W związku z terminem  składania ofert na 23.04.2013 i okresem świątecznym , czy Zamawiający wyrazi 
zgodę na przesunięcie terminu składania ofert o 2-3 dni robocze? Uzasadnienie: Firma kurierska nie 
gwarantuje punktualnego dostarczenia oferty wysyłanej z dnia na dzień tj.  z dnia 22.04.2013  na  

23.04.2014  a dzień 21.04.2014 jest dniem wolnym od pracy. 

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę. 

 
 

MODYFIKACJA SIWZ 
 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP informuje, iż dokonuje modyfikacji 
zapisów SIWZ dotyczących w/w odpowiedzi na zapytania oraz terminu składania i otwarcia ofert: 
 

Obowiązujący termin składania ofert to 25.04.2014r do godz. 10:00 
Obowiązujący termin  otwarcia ofert to 25.04.2014r do godz. 10:10 

 
 
 

            

    Zatwierdził: 

                    Dyrektor SPZOZ w Sokółce 
                                                                                                         Jerzy Kułakowski 

   

 


