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Warszawa, 11 października 2016 roku
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego znak A/ZP/SZP.251-33/16 na dostawę:
„Podłoży, testów i odczynników do pełnej diagnostyki mikrobiologicznej”
Pytanie nr 1 – Dot. części nr 1 poz. 10
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 10 krążków z datą ważności
6 m-cy? Taka data ważności wynika z komponentów chemicznych testu.
Odpowiedź nr 1
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Pytanie nr 2 – Dot. części nr 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pasków do określania wartości MIC
wykonanych z trwałej bibuły? Rodzaj nośnika nie ma żadnego znaczenia
diagnostycznego, a według informacji producenta paski celulozowe zapewniają
dokładniejsze przyleganie testu do powierzchni agaru i zapobiegają tworzeniu się
mikropęcherzyków powietrza, które mogą zakłócać dyfundowanie antybiotyku do
podłoża.
Odpowiedź nr 2
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 3 – Dot. części nr 5 poz. 19
Czy w poz. 19 Zamawiający oczekuje Imipenem/Imipenem+EDTA 4-256/ 1-64 µg/ml
czy Imipenem/Imipenem+EDTA 0,125-8/0,032-2 µg/ml?
Odpowiedź nr 3
Zamawiający w części nr 5 poz. 19 oczekuje pasków 4-256/ 1-64 µg/ml.
Pytanie nr 4 – Dot. części nr 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoży zawierających krew
z minimalnym terminem ważności wynoszących 4 tygodnie?
Odpowiedź nr 4
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 5 – Dot. części nr 6 poz. 19
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia opinii KORDL dla poz. 19
Odpowiedź nr 5
Zamawiający, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 6 – Dot. części nr 6 poz. 44-46
Czy Zamawiający wydzieli pozycje 44 - 46 do osobnego pakietu? Pozwoli to na udział
w postępowaniu większej ilości Wykonawcom, zwiększy konkurencyjność
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postępowania, a dodatkowo umożliwi Zamawiającemu wyłonienie oferty realnie
najkorzystniejszej oferty.
Odpowiedź nr 6
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 7 – Dot. części nr 6 poz. 44
Czy Zamawiający w poz. 44 wymaga testu o progach wykrywalności dla antygenu
GDH nie gorszych niż 0,8 ng/ml?
Odpowiedź nr 7
Zamawiający nie wymaga.
Pytanie nr 8 – Dot. części nr 6 poz. 45
Czy Zamawiający w poz. 45 wymaga testu o progach wykrywalności nie gorszych niż:
dla toksyny A - 0,63 ng/ml, B -1,25 ng/ml?
Odpowiedź nr 8
Zamawiający nie wymaga.
Pytanie nr 9 – Dot. części nr 6 poz. 44-45
Czy Zamawiający w poz. 44 i 45 dopuści testy immunoenzymatyczne?
Odpowiedź nr 9
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 10 – dot. § 6 ust. 2 pkt 3 wzoru umowy
Czy Zamawiający dopuści zmiany numeru katalogowego, wielkości opakowania,
nazwy testu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy? W przypadku zmiany wielkości
opakowania dla nowego produktu, czy Zamawiający dopuści przeliczenie ceny za
oznaczenie? (§6 ust. 2 pkt 3)
Odpowiedź nr 10
Zamawiający, podtrzymuje zapisy wzoru umowy.
Pytanie nr 11 – dot. § 6 ust. 2 wzoru umowy
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zamiennika o parametrach nie
gorszych od proponowanego w umowie po powiadomieniu Zamawiającego
w wypadku wystąpienia przejściowego brak produktu? (§6 ust. 2)
Odpowiedź nr 11
Zamawiający, podtrzymuje zapisy wzoru umowy.
Pytanie nr 12 – dot. § 6 wzoru umowy
Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej
przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania
uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT? (§6)
Odpowiedź nr 12
Zamawiający, podtrzymuje zapisy wzoru umowy.
Pytanie nr 13 – dot. § 6 wzoru umowy
Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez
producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania
uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym
podwyższeniem ceny jednostkowej brutto? (§6)
Odpowiedź nr 13
Zamawiający, podtrzymuje zapisy wzoru umowy.
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Pytanie nr 14 – dot. § 3 ust. 5 wzoru umowy
Czy Zamawiający dopuści zmianę określenia "opóźnienie" na "zwłoka"? (§ 3 ust. 5)
Odpowiedź nr 14
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 15 – dot. § 3 ust. 5 wzoru umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO niewykonanej
części dostawy? (§ 3 ust. 5)
Odpowiedź nr 15
Zamawiający, podtrzymuje zapisy wzoru umowy.
Pytanie nr 16 – dot. § 3 ust. 6 wzoru umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max.
wysokości 10% niezrealizowanej wartości umowy? (§ 3 ust. 6)
Odpowiedź nr 16
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 17 – dot. § 3 ust. 6 wzoru umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie
niezrealizowanej wartości umowy? (§ 3 ust. 6)
Odpowiedź nr 17
Zamawiający, podtrzymuje zapisy wzoru umowy.
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Pytanie nr 18 – dot. § 3 ust. wzoru umowy
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych, których
suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy? (§ 3)
Odpowiedź nr 18
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 19 – Dot. części nr 1 poz. 10-11
Czy w pakiecie 1, poz. 10 i 11 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu
w formie pasków diagnostycznych? Pasek diagnostyczny zmienia kolor wskazując na
dodatni wynik testu?
Odpowiedź nr 19
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Pytanie nr 20 – Dot. części nr 1
dotyczy Części nr 1 „Krążki i paski diagnostyczne” – Wymagania pkt 2
W nawiązaniu do terminu przydatności do użycia, określonego przez Zamawiającego
w Pakiecie nr 2 na minimum 12 m-cy, wnosimy o modyfikację SIWZ dopuszczającą
możliwość zaoferowania asortymentu o okresie przydatności minimum 6 m-cy.
Powyższe związane jest z występowaniem rozbieżności pomiędzy wspomnianym
parametrem a grupami asortymentowymi w ramach których, ze względu na specyfikę
produktu, nie funkcjonuje jednolity, narzucony przez Zamawiającego termin
przydatności do użycia.
Odpowiedź nr 20
Tak, Zamawiający wyraża zgodę w części nr 1 na termin ważności min. 6 miesięcy.

Instytut Matki i Dziecka
www.imid.med.pl

Pytanie nr 21 – dot. § 3 ust. 5 wzoru umowy
§3 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,W przypadku
nieterminowej realizacji dostaw, Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych
w wysokości 1% wartości nie wykonanej części dostawy za każdy dzień opóźnienia
w realizacji.”?
Odpowiedź nr 21
Zamawiający, podtrzymuje zapisy wzoru umowy.
Pytanie nr 22 – dot. § 3 ust. 6 wzoru umowy
§3 ust. 6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,W przypadku
odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 20% niezrealizowanej wartości umowy.”?
Odpowiedź nr 22
Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie nr 23 – Dot. części nr 6
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania podłoży w probówkach, które można
przechowywać w temperaturze pokojowej za wyjątkiem pozycji nr 36?
Odpowiedź nr 23
Tak, Zamawiający wymaga w części nr 6 zaoferowania podłoży w probówkach, które
można przechowywać w temperaturze pokojowej za wyjątkiem pozycji nr 36.
Pytanie nr 24 – Dot. części nr 7
Czy w pakiecie 7 Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie certyfikatów kontroli
jakości w języku angielskim?
Odpowiedź nr 24
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku
obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Pytanie nr 25 – Dot. części nr 7
Pakiet 7 Jeśli nie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie przykładowych
przetłumaczonych certyfikatów kontroli jakości do kilku wybranych pozycji?
Uzasadnienie: W ofercie Wykonawca przedstawi adres strony internetowej na której
znajdują się aktualne certyfikaty kontroli jakości do danych serii odczynników,
instrukcje wykonania testów i karty charakterystyk substancji niebezpiecznych
w języku polskim, deklaracje zgodności, dostępne dla Zamawiającego całodobowo
Odpowiedź nr 25
Tak, Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca przedstawi adres strony
internetowej na której znajdują się aktualne certyfikaty kontroli jakości do danych
serii odczynników, instrukcje wykonania testów i karty charakterystyk substancji
niebezpiecznych w języku polskim, deklaracje zgodności, które Zamawiający będzie
mógł pobrać ze strony internetowej.
Pytanie nr 26 – Dot. części nr 7
Czy w pakiecie 7 Zamawiający dopuści złożenie oferty na odczynniki z minimalnym
terminem ważności 4-7 miesięcy oraz dla skali MacFarland – 3 miesiące?
Uzasadnienie: Ze względu na skład i komponenty nie można określić terminu
ważności odczynników na wymagane przez Zamawiającego minimum. Oferowane
terminy ważności zostaną wpisane do oferty zgodnie z zaleceniami producenta.
Wykonawca nie ma prawa gwarantować okresu ważności dłuższego niż zalecany
przez producenta.
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Odpowiedź nr 26
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Pytanie nr 27 – Dot. części nr 7 poz. 14
Pakiet nr 7 poz. 14 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie zestawu do
barwienia met Grama o poj. Cztery składniki po 240 ml i wycenę 2 opakowań?
Odpowiedź nr 27
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej
Alicja Grzesik

Wyjaśnienia treści SIWZ zostały zamieszczone
www.imid.med.pl w dniu 11 października 2016 r.
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