Institute of Mother and Child
L’Institut de la Mère et de l’Enfant

Warszawa, 31 października 2018 roku
A/ZP/SZP.251-54/18
WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego znak A/ZP/SZP.251-54/18 na dostawę:
„Odczynników, testów i podłóż do diagnostyki mikrobiologicznej wraz
z dzierżawą analizatora do posiewu krwi”
Pytanie nr 1 – dot. części nr 5 poz. 45, 46 i 47
Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 45, 46 i 47 do osobnej części?
Odpowiedź nr 1
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z części nr 5 poz. 45, 46 i 47
i utworzenie dla nich oddzielnej części nr 10.
W załączeniu zamieszczamy zmodyfikowaną tabelę asortymentowo-cenową dla części
nr 5 i nowo utworzoną tabelę asortymentowo-cenową dla części nr 10.
Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ:
• Rozdz. III pkt 5
Jest: Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 9 części.
Powinno być: Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 10 części.
• W załączniku nr 4 do SIWZ wzór umowy dot.:
Jest: część 1-8
Powinno być: część 1-8 i 10
Pytanie nr 2 – dot. części nr 5 poz. 35 i 41
Czy Zamawiający w pozycji nr 35 i 41 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów,
których termin ważności wynosi 6 miesięcy od daty produkcji i minimum 5 miesięcy
od daty dostawy?
Odpowiedź nr 2
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Pytanie nr 3 – dot. części nr 5 poz. 35
Czy Zamawiający w pozycji nr 35 wyrazi zgodę na zaoferowanie bulionu, którego
temperatura przechowywania wynosi 6-12°C?
Odpowiedź nr 3
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Pytanie nr 4 – dot. wzoru umowy
§3, ust. 9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę by producent nie dostarczał wymaganej
dokumentacji do każdej dostawy, jeśli wymagana dokumentacja dla całego
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przedmiotu umowy zostanie dostarczona wraz z pierwszą dostawą zamówionych
produktów w formie zbindowanej książki?
Odpowiedź nr 4
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Pytanie nr 5 – dot. części nr 5 poz. 45, 46 i 47
Prosimy o wyłączenie pozycji 45-47 z Części 5 i utworzenie z nich odrębnego pakietu.
Obecny opis przedmiotu zamówienia tworzy preferencje dla konkretnego wytwórcy,
łatwego w identyfikacji, dysponującego pełnym asortymentem wymienionym
w Części 5, uniemożliwiając składanie ofert pozostałym podmiotom posiadającym
w swojej ofercie wysokiej jakości testy w niższych cenach niż faworyzowana
konkurencja, lecz nie posiadającym pozostałej części asortymentu, co budzi
podejrzenia o faworyzowanie konkretnego wytwórcy przez Zamawiającego
z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych (na podstawie przepisów zawartych
art. 17.1 pkt. 1) i pkt. 5b) ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za
naruszanie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.)
Odpowiedź nr 5
Zgodnie z udzieloną odp. nr 1.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Leszek Soluch

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego
www.imid.med.pl w dniu 31 października 2018 r.
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