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Do: oferenci biorący udział w postępowaniu na
dostawy materiałów eksploatacyjnych 

dla laboratorium, 
nr sprawy 3/2015/DZP/PN

Dyrekcja WSCP informuje, że wpłynęły następujące pytania do ww. postępowania

Dotyczy pakietu nr 5:
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 12 i 13 i 15 testów w postaci tabletki?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na wydzielenie  z  pakietu poz. 1-4? Takie rozwiązanie pozwoli  na udział
większej liczbie Oferentów i pozwoli uzyskać bardziej korzystne cenowo oferty.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 5-11 krążków wielkości opakowania 1x 50 krążków?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Prosimy o odpowiednie przeliczenie ilości.

Dotyczy pakietu nr 7: 
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby szczepy wzorcowe pochodziły z pierwszego pasażu? Za pierwszy pasaż 

uważa się pierwszą hodowlę uzyskaną z oryginalnego szczepu kontrolnego dostarczonego przez oficjalną 
kolekcję. Każdy przesiew szczepu kontrolnego stanowi ryzyko utraty jego właściwości, czyli cech, które 
decydują o jego referencyjności.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 73-78 szczepów w postaci liofilizowanych krążków?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

3. Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, czy statyw oraz probówki do przechowywania szczepów będą 
dostarczone do Zamawiającego w formie użyczenia?

Odpowiedź: Tak, będą dostarczone w formie użyczenia.

4. Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie ile należy dostarczyć probówek do przechowywania szczepów.
Odpowiedź: Należy dostarczyć 20 probówek.

Dotyczy wzoru umowy:
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 5 dni roboczych?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kar umownych z 3% do 1,5 %?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności z 60 dni na 30 dni od daty wystawienia FV?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet nr 2
1. Dot. poz. 13 Czy Zamawiający dopuści końcówki o poj. od 5 ul do 200 ul?
Odpowiedź: Tak, dopuszczamy końcówki o pojem. od 5 do 200 uL.

2. Dot. poz. 18 Czy Zamawiający oczekuje wymazówek w probówce?
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie oczekuje wymazówek w probówce.
3. Dot. poz. 18 Czy Zamawiający oczekuje wymazówek z podłożem, jeśli tak, to jakim?
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Odpowiedź: Poz. 18 dotyczy wymazówek bez podłoża, pakowanych pojedynczo.

4. Dot. poz. 26 Czy Zamawiający zgodzi się wyłączyć poz. 26 do innego pakietu?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Dot. opisów pod tabelą. Czy Zamawiający zgodzi się dodać termin „jeśli dotyczy“ przy „data ważności na
każdym opakowaniu“ oraz przy „ nr seryjny (LOT)? Probówki szklane czy uchwyt do ez nie mają np. daty
ważności.

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się dodać termin "jeśli dotyczy" przy "data ważności" oraz przy "nr seryjny"

Dotyczy SIWZ: 
1. Dot. rozdz. V pkt. 6. podpunkt 1 Czy Zamawiający zgodzi się odstąpić od wymogu przedłożenia deklaracji

zgodności CE producenta do oferty przetargowej? Prośbę motywujemy faktem, że taki pojedynczy dokument
liczy  nawet  kilkanaście  stron...  Proponujemy  racjonalniejsze  rozwiązanie,  którym  jest  zażądanie  tych
dokumentów  przed  podpisaniem  umowy  od  Wykonawcy,  któremu  zostanie  zamówienie  udzielone.
W przypadku, gdyby Wykonawca wybrany nie posiadał kompletu dokumentów, Zamawiający może cofnąć
decyzję o udzieleniu zamówienia i udzielić go kolejnemu pod względem punktacji Wykonawcy. Przy okazji
Zamawiający zadba o środowisko.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Dot.  rozdz.  V  pkt.  6.  podpunkt  1  Jeśli  Zamawiający  nie  zgadza  się  na  powyższe,  to  czy  zgodzi  się  na
załączenie  zamiast  deklaracji  zgodności  CE  oświadczenia  oferenta,  o  posiadaniu  ww.  dokumentów  dla
oferowanych wyrobów?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Dot.  rozdz.  V  pkt.  6.  podpunkt  6  i  7  Czy  Zamawiający  zgodzi  się  odstąpić  od  wymogu  przedłożenia
certyfikatów  ISO,  a  tym  samym  dopuścić  do  złożenia  ofert  także  firmy,  które  nie  wdrożyły  ISO?
Dopuszczenie  takie  zwiększy  ilość  Wykonawców  startujących  w  przetargu,  co  przełoży  się  na  lepszą
konkurencyjność i tym samym atrakcyjniejsze ceny dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy umowy
1. Prosimy o zmianę w § 4 pkt 5. W terminie 3 dni od daty złożenia reklamacji Wykonawca nie jest w stanie

wykonać całej procedury. Zamawiający nie wziął pod uwagę, ze przesłanie reklamacji nie jest jednoznaczne
z otrzymaniem wadliwego towaru przez Wykonawcę. A dopiero od tego momentu Wykonawca może zacząć
badać wadliwy towar. Zatem Zamawiający ograniczył termin rozpatrzenia reklamacji i jej załatwienia do 1
dnia (2 dni trwa zazwyczaj przesyłka towaru).  Termin ten jest świadczeniem niemożliwym do wykonania.
Prosimy o realne terminy. Wnioskujemy o termin rozpatrzenia reklamacji na 5 dni roboczych od momentu
otrzymania wadliwego towaru oraz o termin na uzupełnienie wadliwego towaru w ciągu 3 dni roboczych od
upływu terminu na rozpatrzenie reklamacji. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
2. Dot. § 4 pkt. 6 Prosimy o usunięcie pkt. 6. Jest on sprzeczny z logiką i zasadami postępowania w przypadku 

pojawienia się reklamacji. Jeśli bowiem szkoda na towarze zostanie wykonana przez pracownika 
Zamawiającego, to nie ma powodu aby dostarczać towar już dostarczony po raz drugi. Zamawiający powinien 
działać z powszechnie przyjętymi w zamówieniach publicznych zasadami w umowach na dostawy materiałów 
eksploatacyjnych do laboratorium. Te zasady przewidują w 95% danie czasu Wykonawcy na normalną 
procedurę reklamacyjną.
Poza  tym  zapisy  tego  punktu  są  w  obecnej  formie  źródłem  nieporozumień.  Zamawiający  jednocześnie
„miesza“  dostawy  towarów  nowych  z dostawami  reklamowanymi.  Takie  połączenie  dostaw  o  różnych
statusach może być źródłem do nadinterpretacji i nieporozumień.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Dot. § 4 pkt. 6 Co Zamawiający rozumie przez „niezwłoczne“? Prosimy o jednoznaczny zapis uwzględniający 
czas na spakowanie, zafakturowanie towaru, przewiezienie przez przewoźnika i uwzględniający dni wolne od 
pracy.
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Odpowiedź: Zamawiający rozumie przez „niezwłoczne” takie działanie, które powinno nastąpić w jak najkrótszym
możliwym terminie, w tym również uwzględniamy dni wolne od pracy i czas na przewiezienie towaru. 

4. Dot. § 5 pkt. 1 b) Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie procenta kar z 3% do 1%?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy pakietu nr 6
1.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 13 testu rurkowego?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

2.Czy Zamawiający wymaga aby podłoża wymienione w pozycjach 1, 2, 4-10, 14-17 pochodziły od jednego
producenta?

Odpowiedź: podłoża mogą pochodzić od różnych producentów.

3.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 11, 12, 13 produktów, które nie są wyrobem
medycznym? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy: Pakiet nr 2 

Pozycje 1-6 - Zamawiający wymaga wyrobów szklanych czy plastikowych?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyrobów szklanych.
Pozycja 7 - Jakiej pojemności probówek wymaga Zamawiający?
Odpowiedź: Omyłkowo w pakiecie nr 2 umieszczono w dwóch miejscach ten sam żądany produkt. Szczegółowy opis 
produktu z pozycji 7 jest w pozycji 16 –po poprawce poz. 15. Zamawiający poprawia Pakiet nr 2 – plik w 
załączeniu. Usunięto pozycję nr 7. 
Pozycja 8 - Oferowane szkiełka mają mieć krawędzie cięte czy szlifowane?
Odpowiedź: Krawędzie cięte.
Pozycja 9 - Oferowane szkiełka mają mieć krawędzie cięte czy szlifowane?
Odpowiedź: Krawędzie cięte.
Pozycja  11 -  Czy Zamawiający  wyraża  zgodę  na  szkiełka  pakowane  po 200 sztuk z  odpowiednim przeliczeniem
zamawianej ilości?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
Pozycja 18 - Czy Zamawiający wymaga wymazówek w probówce czy bez probówki?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wymazówek bez probówki, pakowane pojedynczo, jałowe (sterylne)
Pozycja 12 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na opakowania po 500 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej 
ilości ?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pozycja 23 - Oferowane probówki mają być okrągłodenne czy stożkowodenne? 
Odpowiedź: Probówki mają być okrągłodenne.
Czy Zamawiający wydzieli pozycje 8 - 11 oraz 22 do osobnego pakietu. Pozwoli to zwiększyć konkurencję w danym 
pakiecie co znajdzie przełożenie w jego niższej cenie. Z góry dziękujemy.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

  Z poważaniem
        Dyrektor 

                                                                                                                                          dr n. med. Norbert Prudel
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