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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA 

 
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartość 
209000 euro na dostawę  mikrokart i odczynników serologicznych do metody mikrokolumnowej żelowej wraz z 
doposażeniem, kompatybilnym z posiadanym zestawem aparatury do oznaczeń w serologii transfuzjologicznej: 
ID-Centrifuge 24S, ID-Incubator 37SI, ID-Pipetor EP-5, ID-Dispenser red  wg asortymentu i ilości 
wyszczególnionych w dodatku nr 2 do niniejszej SIWZ. CPV:  33696500-0  odczynniki laboratoryjne 
 

Znak sprawy: SPZOZ LAB2 / 2016   Nr ogłoszenia – 304195-2016 z dnia 01 -09- 2016r 
 
 

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

1. Prosimy o doprecyzowanie czy w związku ze specyfiką asortymentową niezbędną do wykonania badań z 

zakresu serologii immunotransfuzjologicznej (m. in. krwinki wzorcowe) oraz zapisem zawartym we 

wzorze umowy §2 ust. 3, Zamawiający oczekuje sukcesywnych dostaw w terminie do 30 dni (zgodnie z 

harmonogramem dostaw na dany rok) roboczych liczonych od momentu otrzymania zamówienia, a 

kryterium oceny ofert „termin dostawy” będzie dotyczyło dostaw pilnych – na cito zgodnie z deklaracją 

wykonawcy w ofercie od 4 do 8 dni? 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia: zapis SIWZ „termin dostawy” dotyczy dostaw pilnych – na cito zgodnie z 
deklaracją wykonawcy w ofercie od 4 do 8 dni. Zamawiający modyfikuje zapisy §2 ust.1 wzoru umowy: 
,,Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu mikrokarty i odczynniki do badań serologicznych 
krwi, wyszczególnione w załączniku nr 1 do niniejszej umowy w trybie pilnym, na zamówienie Zamawiającego 
złożone na piśmie lub faksem w terminie do … dni od dnia złożenia zamówienia”. Wykreśla się w §2 ust.3 
zapis ,, oraz zamówienia na cito w terminie do 7 dni” 

2. Czy Zamawiający dopuści termin załatwienia reklamacji wynoszący 14 dni co podyktowane jest 

procedurą producenta oraz jego siedzibą poza granicami RP? 
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy §4 ust.3 wzoru umowy: 3. W przypadku stwierdzenia wad 
jakościowych dostarczonego towaru Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wykryciu wad i prześle protokół 
reklamacyjny wraz z towarem do siedziby Wykonawcy na jego koszt. Wykonawca rozpatrzy reklamację i 
udzieli na nią odpowiedzi w ciągu 5 dni roboczych. W przypadku braku rozpatrzenia reklamacji Zamawiający 
może zwrócić całą dostawę na koszt Wykonawcy, jednocześnie odmawiając zapłaty. W takim przypadku 
Zamawiający może dokonać zakupu u innego producenta, a różnicą kosztów zakupu i transportu obciążyć 
Wykonawcę. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest do wymiany  wadliwego towaru 
w ciągu 3 dni roboczych od rozpatrzenia reklamacji. 

3. Z uwagi, iż obecnie na rynku nie są dostępne krwinki wzorcowe do screeningu przeciwciał (do testu 

PTA/LISS) w op. na 100 oznaczeń, prosimy o dopuszczenie opakowań krwinek przeznaczonych na 200 

oznaczeń (pkt. 9 dodatku nr 2 do SIWZ – asortymentowo-cenowy). 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

4. W związku z rozbieżnymi informacjami zawartymi w dokumentacji SIWZ prosimy o doprecyzowanie czy 

Zamawiający wymaga zaoferowania międzynarodowej kontroli serologicznej certyfikowanej w ilości 

1xkwartał (12 zestawów na 36 m-cy) – zgodnie z pkt. 10 dodatku nr 2 do SIWZ – asortymentowo-

cenowy, czy też w ilości 3xrok (9 zestawów na 36 m-cy) – zgodnie z pkt. 13 odczynniki dodatku nr 5 do 

SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis dodatku nr. 2 do SIWZ pkt. 10 ,, 3 x rok” 
Sporządził: 
 St. inspektor d/s zamówień publicznych 
Andrzej Dowgiert           Zatwierdził: 
                                                                                                              Dyrektor SPZOZ w Sokółce 
                                                                                                                      Jerzy Kułakowski 
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