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Dyrekcja WSCP Wodzisław Śląski informuje, że wpłynęły następujące pytania do ww. 

postępowania:  

 

Dotyczy pakietu nr 6 

 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 15 testu rurkowego? 

Odpowiedź: nie, powinien być test paskowy z reakcją barwną.  

2. Czy Zamawiający wymaga aby podłoża wymienione w pozycjach 1, 2, 3, 6-12, 16-

20 pochodziły od jednego producenta? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga aby były od  od jednego producenta. 

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 13, 14, 15 

produktów, które nie są wyrobem medycznym?  

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 14 produktu w 

opakowaniu zawierającym 40 sztuk i zaoferowanie 1 lub 2 takich opakowań? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

5. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w pozycji 5 podłoża do przechowywania 

szczepów wzorcowych w postaci Agarku amerykańskiego w opakowaniu 

zawierającym 50 sztuk i zaoferowanie 2 takich opakowań? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga. 

6. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w pozycji 5 podłoża do przechowywania 

szczepów wzorcowych w postaci Cryobanku zawierającego hipertoniczny roztwór 

w opakowaniu zawierającym 64 sztuki  i zaoferowanie 2 takich opakowań? 

Odpowiedź: Tak, może być w postaci kriobanku. 
 

Dotyczy pakietu nr 5: 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podział tematyczny pakietu na krążki 

diagnostyczne oraz testy do identyfikacji bakterii? Pozwoli to Zamawiającemu na 

wybór korzystniejszej cenowo oferty, a równocześnie pozwoli na udział w 

postępowaniu większej liczbie Oferentów. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 12,13,14 testów w 

postaci krążków?  

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Dotyczy pakietu nr 6: 
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1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoży gotowych na płytkach 

zawierających krew z terminem ważności minimum 4-6 tygodni? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Dotyczy pakietu7: 

1. Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej określając wymagania pod pakietem 

dotyczące probówek do przechowywania szczepów? Pakiet nie zawiera takiej pozycji. 

2. Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, czy statyw oraz probówki do przechowywania 

szczepów będą dostarczone do Zamawiającego w formie użyczenia? 

3. Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie ile należy dostarczyć probówek do 

przechowywania szczepów.2 probówki? 

Odpowiedź: Popełniono omyłkę, Pakiet nie zawiera takiej pozycji, probówki do 

przechowywania szczepów umieszczono w innym pakiecie.  
 

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby szczepy wzorcowe pochodziły z pierwszego pasażu 

w postaci liofilizowanych krążków? 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: Zamawiający dopuszcza.  

 

5. Dotyczy wzoru umowy; 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 5 dni roboczych?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Wobec powyższego zmianie ulega zapis pkt VIII 

SIWZ i przyjmuje następujące brzmienie: 

„VIII. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert 
1. Ocena ofert złożonych przez Wykonawców nie wykluczonych z postępowania zostanie 

przeprowadzona w dwóch etapach. 

2. W pierwszym etapie Zamawiający dokona sprawdzenia, czy nie zachodzą ustawowe 

przesłanki odrzucenia oferty. 

3. W drugim etapie oferty nie podlegające odrzuceniu zostaną ocenione wg następujących 

kryteriów: 

 
KRYTERIA OCENY. 

1. cena - 98% 
Wartość punktowa kryterium „cena” będzie obliczana wg wzoru: 

 

cena      = najniższa oferowana cena brutto  x 98% x 100 

                   cena badanej oferty brutto 

w kryterium cena najtańsza oferta otrzymuje 98 pkt. 

2. Termin dostawy: 

Termin dostawy -2 % 

Opis sposobu punktacji kryterium „termin dostawy” 

Zgodnie z warunkami SIWZ maksymalny termin dostawy wynosi 5 dni roboczych. 

Wartość punktowa kryterium „termin dostawy” będzie obliczana wg wzoru: 
     Liczba punktów oferty badanej 

Wp (G) = ------------------------------------------- x 2%x100, gdzie: 
   Liczba punktów maksymalna 

Liczba punktów maksymalna – maksymalna liczba punktów spośród wszystkich ocenianych ofert w danym 

Pakiecie. 

Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie: 
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-termin dostawy wynoszący 3 do 5 dni roboczych (5 dni maksymalny termin graniczny) - 1 pkt. 

- termin dostawy wynoszący 1 lub 2 dni robocze - 2 pkt. 
Punkty, wynikające z algorytmu matematycznego, uzyskane przez Wykonawcę, zostaną zaokrąglone 

(zgodnie z zasadami matematycznym) do dwóch miejsc po przecinku. 

Komisja przetargowa wnioskuje o wybór tej oferty, która uzyskała najwięcej punktów po zsumowaniu 

punktów wszystkich członków komisji.” 

 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kar umownych z 3% do 1,5 %? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
 

 

 

 

Z poważaniem 

 

 

          


