INSTYTUT „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”
SAMODZIELNA SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
tel. (0-42) 271-17-52 fax (0-42) 271-17-50
E-mail:malgorzata.drozdowska@iczmp.edu.pl

Łódź, dnia 02.08.2017 r.

Do wszystkich zainteresowanych,
Dotyczy:
postępowania ZP/59/2017 – Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu „CZMP”
Szanowni Państwo!
W związku z zapytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający wyjaśnia, co następuje:
Pytanie 1: dotyczy Pakietu nr 133 poz. 3
Prosimy o doprecyzowanie opisu technicznego pozycji 3 Pakietu nr 133 Rozsuwany stelaŜ do przechowywania (stelaŜ ES),
1x10szt – 40 szt.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iŜ doprecyzowuje opis techniczny pozycji 3 Pakietu nr 133: stelaŜ
rozkładany umoŜliwiający łączenie kolejnych jego elementów (modułów) do przechowywania pudełek
zawierających 96 probówek do deponowania materiału biologicznego. Wymiar pudełek wynosi 8 x 12,5 cm.
StelaŜ musi umoŜliwić swobodne wkładanie i wyjmowanie tych pudełek w układzie piętrowym. Przestrzeń
wewnętrzna kaŜdego elementu stelaŜa nie moŜe mieć wymiarów mniejszych niŜ 13,5 x 9,5 cm. Elementy
stelaŜa muszą być wytrzymałe w temperaturze do -800C.
Pytanie 2: dotyczy Pakietu nr 175
Czy Zamawiający miał na myśli w Pakiecie nr 175 szczoteczki cytologiczne odpowiadające aktualnym wymaganiom
zasadniczym dla wyrobów medycznych Ministerstwa Zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego
2016 r. oraz wymaganiom PTG dotyczących standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych?
Wymagania Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów
cytologicznych wykazują zgodność z powyŜszymi wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów medycznych.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, nie wprowadza powyŜszego wymogu.
Pytanie 3: dotyczy Pakietu nr 183
Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 20ml spełniający pozostałe parametry?
Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza pojemnik o pojemności 20 ml, pozostałe parametry zgodnie
z SIWZ.
Pytanie 4: dotyczy Pakietu nr 184
Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 50ml spełniający pozostałe parametry?
Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza pojemnik o pojemności 50 ml, pozostałe parametry zgodnie
z SIWZ.
Pytanie 5: dotyczy Pakietu nr 185
Czy Zamawiający dopuści pojemnik z pokrywką wciskową spełniający pozostałe parametry?
Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza pojemnik z pokrywką wciskową, pozostałe parametry zgodnie
z SIWZ.
Pytanie 6: dotyczy § 9 ust. 5 Wzoru Umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na liczenie terminu wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad od momentu uznania
reklamacji?
Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wyraŜa zgody na liczenie terminu wymiany przedmiotu umowy na wolny
od wad od momentu uznania reklamacji. Zapis § 9 ust. 5 pozostaje w oryginalnym brzmieniu.
Pytanie 7: dotyczy Pakietu nr 47
Czy Zamawiający dopuści wymazówkę o długości całkowitej 16 cm, długości główki wymazówki 1.8 cm i szerokości główki
wymazówki 0.8 cm?
Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza wymazówkę o długości całkowitej 16 cm, długości główki
wymazówki 1.8 cm i szerokości główki wymazówki 0.8 cm.
Pytanie 8: dotyczy § 2 ust. 3 Wzoru Umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłuŜenie terminu dostawy do 20 dni roboczych?
Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wyraŜa zgody na wydłuŜenie terminu dostawy do 20 dni roboczych.
Pytanie 9: dotyczy § 8 Wzoru Umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie § 8?
Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wyraŜa zgody na usunięcie ze Wzoru Umowy § 8.

Pytanie 10: dotyczy Pakietu nr 8
Czy Zamawiający dopuści probówki o poj. 3,5 ml i pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?
Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza probówki o poj. 3,5 ml, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 11: dotyczy Pakietu nr 27
Czy Zamawiający dopuści końcówki z filtrem pakowane po 100 szt. i pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?
Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza końcówki z filtrem pakowane po 100 szt., pozostałe parametry
zgodnie z SIWZ.
Pytanie 12: dotyczy Pakietu nr 30
Czy Zamawiający dopuści końcówki z filtrem pakowane po 100 szt. i pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?
Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza końcówki z filtrem pakowane po 100 szt., pozostałe parametry
zgodnie z SIWZ.
Pytanie 13: dotyczy Pakietu nr 34
Czy Zamawiający dopuści pipety o poj. 2-3,5 ml i pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?
Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza pipety o poj. 2-3,5 ml, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 14: dotyczy Pakietu nr 113 poz. 1
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania stripów składających się z 8 szt. probówek w jednym stripie? Czy podana ilość
8 000 szt. znaczy, Ŝe Zamawiający oczekuje zaoferowania 8 000 stripów po 8 szt. probówek w jednym stripie?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iŜ wymaga zaoferowania stripów składających się z 8 sztuk probówek
w jednym stripie. Ponadto Zamawiający informuje, iŜ wymaga zaoferowania 8 000 stripów po 8 sztuk
probówek w jednym stripie.
Pytanie 15: dotyczy par. 2 ust. 5 i par. 3 ust. 2 Wzoru Umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie w ww. paragrafach co następuje: „(…) przy jednorazowym zamówieniu
powyŜej 150,00 zł netto”. Prośbę motywujemy tym, Ŝe dla zamówień poniŜej 150,00 zł, koszty transportu, na które składają
się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia
towaru do przewoźnika, są wyŜsze niŜ wartość marŜy uzyskanej ze sprzedaŜy towaru o takiej wartości.
Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wyraŜa zgody na dopisanie w § 2 ust. 5 i § 3 ust. 5 „(…) przy
jednorazowym zamówieniu powyŜej 150,00 zł netto”. Zapisy ww. paragrafów pozostają w oryginalnym
brzmieniu.
Pytanie 16: dotyczy Pakietu nr 133 poz. 3
Zamawiający w Pozycji nr 3 umieścił opis: rozsuwany stelaŜ do przechowywania (stelaŜ ES), 1x10 szt. Czy Zamawiający
mógłby podać więcej szczegółów technicznych typu wymiary oraz ilość pozycji?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iŜ doprecyzowuje opis techniczny pozycji 3 Pakietu nr 133: stelaŜ
rozkładany umoŜliwiający łączenie kolejnych jego elementów (modułów) do przechowywania pudełek
zawierających 96 probówek do deponowania materiału biologicznego. Wymiar pudełek wynosi 8 x 12,5 cm.
StelaŜ musi umoŜliwić swobodne wkładanie i wyjmowanie tych pudełek w układzie piętrowym. Przestrzeń
wewnętrzna kaŜdego elementu stelaŜa nie moŜe mieć wymiarów mniejszych niŜ 13,5 x 9,5 cm. Elementy
stelaŜa muszą być wytrzymałe w temperaturze do -800C.
Pytanie 17: dotyczy Pakietu nr 24
Czy Zamawiający dopuści końcówki bezbarwne, o poj. 0-1000 ul?
Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza końcówki bezbarwne, o poj. 0-1000 ul.
Pytanie 18: dotyczy Pakietu nr 30
Czy Zamawiający dopuści końcówki o poj. 0-1000 ul?
Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie dopuszcza końcówek o poj. 0-1000 ul.
Pytanie 19: dotyczy Pakietu nr 34 i 35
Czy Zamawiający dopuści pipety o pojemności uŜytkowej 3 ml i całkowitej 4 ml, z podziałką do 3 ml?
Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza pipety o pojemności uŜytkowej 3 ml i całkowitej 4 ml, z podziałką
do 3 ml.
Pytanie 20: dotyczy Pakietu nr 36
Czy Zamawiający dopuści Kamery Pentasquare® - z siatką do ilościowej analizy elementów komórkowych w osadzie moczu,
z PMMA – 10 miejscowe (na 10 badań).
Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wyraŜa zgody na zaoferowanie zaproponowanej kamery z siatką do
ilościowej analizy elementów komórkowych w osadzie moczu, z PMMA – 10 miejscowe (na 10 badań).

Pytanie 21: dotyczy Pakietu nr 37 i 38
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie statywu uniwersalnego pasującego zarówno do probówek o średnicy 13 mm
jak i probówek o średnicy 17 mm z mocowaniem zabezpieczającym probówki przed ich wypadaniem podczas transportu lub
mieszania ich zawartości?
Odpowiedź: TAK. Zamawiający wyraŜa zgodę na zaoferowanie statywu uniwersalnego pasującego zarówno
do probówek o średnicy 13 mm jak i probówek o średnicy 17 mm z mocowaniem zabezpieczającym probówki
przed ich wypadaniem podczas transportu lub mieszania ich zawartości.
Pytanie 22: dotyczy Pakietu nr 50
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania ez pakowanych po 20 szt. w opakowaniach do wielokrotnego otwierania (ze
struną)?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iŜ nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie ez pakowanych po 20 szt.
w opakowaniach do wielokrotnego otwierania (ze struną).
Pytanie 23: dotyczy Pakietu nr 54
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie pisaka diamentowego?
Odpowiedź: TAK. Zamawiający wyraŜa zgodę na zaoferowanie pisaka diamentowego.
Pytanie 24: dotyczy Pakietu nr 55
Czy Zamawiający ma na myśli folię parafinową?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iŜ ma na myśli folię parafinową.
Pytanie 25: dotyczy Pakietu nr 57
Czy Zamawiający oczekuje pojemników na 8 czy 10 sztuk szkiełek?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iŜ mogą to być pojemniki zarówno na 8, jak równieŜ na 10 sztuk
szkiełek.
Pytanie 26: dotyczy Pakietu nr 64
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie kapilar 75 ul o grubości 1,55 mm?
Odpowiedź: TAK. Zamawiający wyraŜa zgodę na zaoferowanie kapilar 75 ul o grubości 1,55 mm.
Pytanie 27: dotyczy Pakietu nr 80-82, 86-93, 95-98
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie pipet bez barwnego kodu na przycisku pipety?
Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wyraŜa zgody na zaoferowanie pipet bez barwnego kodu na przycisku
pipety.
Pytanie 28: dotyczy Pakietu nr 104
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymazówek z wacikiem wiskozowym, w probówce o dł. całkowitej ok. 16,5
cm?
Odpowiedź: TAK. Zamawiający wyraŜa zgodę na zaoferowanie wymazówek z wacikiem wiskozowym,
w probówce o dł. całkowitej ok. 16,5 cm.
Pytanie 29: dotyczy Pakietu nr 110 i 111
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek pakowanych indywidualnie w folię, w pudełku kartonowym
z dozownikiem?
Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie probówek pakowanych indywidualnie w folię,
w pudełku kartonowym z dozownikiem.
Pytanie 30: dotyczy Pakietu nr 135
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie pudełek 100-miejscowych na probówki o poj. 1,5 ml lub 2 ml?
Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wyraŜa zgody na zaoferowanie pudełek 100-miejscowych na probówki o
poj. 1,5 ml lub 2 ml. Dotychczasowe gromadzenie materiału odbywało się w pudełkach określonych w opisie
przedmiotu zamówienia tj. 81-miejscowych. Pudełka o innych wymiarach (liczbie miejsc) utrudnią
gromadzenie materiału w przestrzeni chłodzącej.
Pytanie 31: dotyczy Pakietu nr 141
Czy Zamawiający ma na myśli szkiełka podstawowe szlifowane czy moŜe pole do opisu?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iŜ ma na myśli szkiełka podstawowe ze szlifem bocznym tzn. polem do
opisu.
Pytanie 32: dotyczy Pakietu nr 144
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie końcówek o poj. do 200 ul?
Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania końcówek o poj. do 200 ul.

Pytanie 33: dotyczy Pakietu nr 144-146
Czy Zamawiający ma na myśli końcówki typu Eppendorf?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iŜ nie ma na myśli końcówek typu Eppendorf lecz końcówki do pipet
automatycznych.
Pytanie 34: dotyczy Pakietu nr 153
Czy Zamawiający dopuści szkiełka podstawowe szlifowane, które spełniają pozostałe wymagania?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iŜ dopuszcza szkiełka podstawowe szlifowane, jeŜeli szlif dotyczy
matowej końcówki po obu stronach szkiełka na polu przeznaczonym do oznaczenia.
Pytanie 35: dotyczy Pakietu nr 168
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników z wieczkiem w kolorze czerwonym?
Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wyraŜa zgody na zaoferowanie pojemników z wieczkiem w kolorze
czerwonym. Zamawiający wymaga pojemników z wieczkiem w kolorze Ŝółtym.
Pytanie 36: dotyczy Pakietu nr 169
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników o pojemności uŜytkowej 120 ml i całkowitej 140 ml?
Odpowiedź: TAK. Zamawiający wyraŜa zgodę na zaoferowanie pojemników o pojemności uŜytkowej 120 ml
i całkowitej 140 ml.
Pytanie 37: dotyczy Pakietu nr 184
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników o pojemności 100 ml?
Odpowiedź: TAK. Zamawiający wyraŜa zgodę na zaoferowanie pojemników o pojemności 100 ml.
Pytanie 38: dotyczy Pakietu nr 188
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników o pojemności 2000 ml?
Odpowiedź: TAK. Zamawiający wyraŜa zgodę na zaoferowanie pojemników o pojemności 2000 ml.
Pytanie 39: dotyczy Pakietu nr 191
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przeŜywalności szczepów wzorcowych w okresie 72 h?
Bezzasadne jest stawianie wymogu przeŜywalności drobnoustrojów ponad 48 godzin, bowiem tego typu badania powinny
być wykonane zgodnie z procedurami laboratoryjnymi w czasie 24 godzin, a w przypadku próbek pobieranych poza
laboratorium do 48 godzin.
Próbki w celu uzyskania najlepszych wyników naleŜy przetransportować do laboratorium najszybciej, jak to moŜliwe, w
przypadku zakaŜeń powodowanych przez wiele drobnoustrojów moŜe bowiem wystąpić nadmierny wzrost, natomiast
drobnoustroje w niewielkich stęŜeniach (<100 CFU/Ml) mogą nie przeŜyć dłuŜej niŜ 24 h. Podczas transportu naleŜy równieŜ
unikać skrajnych temperatur.
PrzeŜywalność Neisseria gonorrhoeae szybko maleje w temperaturach niŜszych niŜ 350 C – drobnoustroje te mogą nie
przeŜyć dłuŜej niŜ 8 h, nawet w wysokich stęŜeniach.
Jak wynika z powyŜszego, stawianie wymogu przeŜywalności drobnoustrojów więcej niŜ 48 godzin bez wskazania rodzaju
bakterii i temperatury słuŜy jedynie utrudnieniu uczciwej konkurencji, a nie Zamawiającemu, który w efekcie postawionego
wymogu otrzymać miałby lepszy produkt.
Bezpodstawne wymuszanie na Zamawiającym dłuŜszych czasów przeŜywalności bakterii jest stosowane przez firmy, które
oferują bardzo wysokie ceny na wymazówki i próbują w ten sposób wyeliminować tańsze firmy konkurencyjne.
W związku z powyŜszym, wnosimy o usunięcie z SIWZ wymogu Ŝądania dla Pakietu 191 udokumentowania przeŜywalności
szczepów do 72 godzin od momentu pobrania.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iŜ odstępuje od wymogu przeŜywalności szczepów wzorcowych
w okresie 72 h.
Pytanie 40: dotyczy Pakietu nr 194
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie staz bezlateksowych w rolce po 25 szt.?
Odpowiedź: TAK. Zamawiający wyraŜa zgodę na zaoferowanie staz bezlateksowych w rolce po 25 szt.
Pytanie 41: dotyczy SIWZ
Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc
po przecinku?
Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów – sygn. Akt UZP/ZO/0-2546/06) „dopuszcza się
podawanie cen z dokładnością trzech, a nawet czterech m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena
jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma bowiem moŜliwości zakupienia
jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)”.
Odpowiedź: TAK. Zamawiający wyraŜa zgodę, aby cena jednostkowa za 1 sztukę wyrobów była podawana
z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

Pytanie 42: dotyczy SIWZ
Zamawiający określił maksymalny termin dostawy wynoszący 10 dni, nie określił natomiast terminu minimalnego. Czy
Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie dla wszystkich pakietów minimalnego terminu dostawy wynoszącego 3 dni robocze?
Jednym z kryteriów oceny ofert w niniejszym postępowaniu jest termin dostawy. Waga tego kryterium została przez
Zamawiającego ustalona na 5%.
Z zapisów SIWZ wynika, Ŝe najwyŜej oceniony zostanie termin dostawy wynoszący 1 dzień. Czyli wykonawca, który
zaoferuje termin dostawy 1 dzień otrzyma 5 pkt, a wykonawca, który zaoferuje teŜ bardzo krótki termin dostawy np. 3
dniowy – tylko 1,66 pkt. Tak duŜej róŜnicy punktowej drugi wykonawca nie jest w stanie zrekompensować ceną.
Jednodniowy termin dostawy mogą zaoferować wykonawcy, którzy mają siedzibę blisko siedziby Zamawiającego, bądź
wykonawcy, którzy za wszelką cenę, chcą uzyskać zamówienie publiczne i mimo świadomości tego, Ŝe nie są w stanie
zagwarantować jednodniowego terminu dostawy, oferują go tylko po to, aby otrzymać przewagę punktową w kryterium
oceny ofert.
Zapewnienie jednodniowego terminu dostawy dostaw ciągłych, cyklicznych dla wykonawcy, który ma siedzibę i magazyn w
odległości większej niŜ 100 km od siedziby Zamawiającego jest trudne do spełnienia. Korzysta on bowiem na ogół z usług
firm przewozowych, które co prawda gwarantują dostawy następnego dnia roboczego po odbiorze towaru z magazynu
wykonawcy, ale naleŜy pamiętać, Ŝe aby towar mógł być wydany kurierowi, musi być wcześniej zarejestrowane zamówienie,
wystawione dokumenty WZ, FV, spakowany towar. Jeśli zamówienie wpłynie do wykonawcy po godzinie 12.00, wykonawca
przy realizowaniu kilkudziesięciu zamówień dziennie, nie będzie w stanie zawsze nadąŜyć z realizacją zamówienia w dniu, w
którym ono wpłynęło.
Dlatego teŜ uwaŜamy, Ŝe oferowanie jednodniowego terminu dostawy jest działaniem wykonawcy stanowiącym czynem
nieuczciwej konkurencji. Za czyn nieuczciwej konkurencji KIO uznaje bowiem zachowania zmierzające do wygrania
przetargu „za wszelką cenę” w postaci oferowania nierealnych warunków realizacji zamówienia. Jednoznacznie jest
wskazane, Ŝe zaoferowanie warunków nierealnych, które nie są w warunkach rzeczywistych moŜliwe do spełnienia, godzi w
dobre obyczaje i narusza zasadę uczciwej konkurencji.
Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 5 lipca 2012 r., o sygnaturze KIO 1306/12: „Utrudnianiem dostępu do rynku moŜe być kaŜde
nieuczciwe działanie innego przedsiębiorcy, które powoduje eliminowanie z wolnej gry rynkowej innych przedsiębiorców
rzetelnie oferujących swoje towary czy usługi (…). W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej, takie działania nakierowane by
były na uzyskanie przedmiotowego zamówienia – zmierzały do wygrania za wszelką cenę przetargu prowadzonego przez
Zamawiającego, nawet jeśli w tym celu podano nierealny czas reakcji grupy interwencyjnej, co w istocie stanowiłoby
zachowanie sprzeczne z dobrymi obyczajami w działalności gospodarczej, godzące w zasady uczciwej konkurencji. Takim
zachowaniem z całą pewnością jest oferowanie świadczenia w konkretnych warunkach niewykonalnego do spełnienia (…)
po to tylko, by uzyskać zamówienie.
Zamawiający, który jest zobowiązany do przestrzegania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców
oraz prowadzenia postępowania zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości nie powinien poprzez kryteria oceny
ofert godzić się na nieuczciwe czyny wykonawców, dlatego teŜ powinien określić minimalny termin dostawy (np. 3 dni
robocze).
Za ustaleniem minimalnego terminu dostawy np. 3 dni robocze, który jest terminem najbardziej realnym i bezpiecznym dla
wykonawców mających siedzibę w róŜnych miejscach kraju, przemawia równieŜ fakt, Ŝe przedmiotem zamówienia nie są
produkty unikatowe, ratujące Ŝycie. Zamawiający uŜywa ich stale i moŜe planować wcześniej zapotrzebowanie, dlatego brak
jest merytorycznego uzasadnienia, dla jednodniowego terminu dostawy.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iŜ minimalny termin dostawy zapotrzebowania częściowego wynosi
1 dzień roboczy od daty złoŜenia zamówienia przez Zamawiającego. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 43: dotyczy par. 2 ust. 1 Wzoru Umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu zapisu: „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieŜących
potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niŜ 150 zł netto”?
Prośbę motywujemy to tym, Ŝe dla zamówień poniŜej 150 zł koszty transportu, na które składają się m.in.: koszty
opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru
przez przewoźnika, są wyŜsze niŜ wartość marŜy uzyskanej ze sprzedaŜy towaru o takiej wartości.
Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wyraŜa zgody na dodanie w § 2 ust. 1 zapisu: „Zamawiający będzie
składał zamówienia według bieŜących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna
być mniejsza niŜ 150 zł netto”. Zapis § 2 ust. 1 pozostaje w oryginalnym brzmieniu.
Pytanie 44: dotyczy par. 2 ust. 7 Wzoru Umowy
Prosimy o dodanie do ww. pkt zapisu „ (…) pod warunkiem uŜytkowania wyrobów medycznych zgodnie z ich
przeznaczeniem i instrukcją obsługi”.
Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wyraŜa zgody na dodanie do § 2 ust. 7 zapisu: „(…) pod warunkiem
uŜytkowania wyrobów medycznych zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcją obsługi”. Zapis § 2 ust. 7
pozostaje w oryginalnym brzmieniu.
Pytanie 45: dotyczy par. 4 pkt 1 Wzoru Umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności z 60 dni na 30 dni liczonych od dnia doręczenia dłuŜnikowi
faktury potwierdzającej dostawę towaru.
Podtrzymując wymóg 60 dniowego terminu płatności tj. maksymalnego terminu dla podmiotu publicznego będącego
podmiotem leczniczym wynikającego art. 8 ust. 2 Ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach
handlowych (Dz.U. 2003 nr 139 poz. 1323). Zamawiający musi liczyć się z faktem, Ŝe konsekwencją uregulowania terminu
płatności na bazie tej ustawy, będzie naliczanie przez wykonawcę, z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania naleŜności,
równowartość kwoty 40 euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski
ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pienięŜne stało się wymagalne.

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę terminu płatności z 60 dni na 30 dni liczonych od
dnia doręczenia dłuŜnikowi faktury potwierdzającej dostawę towaru.
Pytanie 46: dotyczy par. 4 pkt 2 Wzoru Umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od dołączania do faktury informacji o nr serii oraz dacie waŜności,
w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są produkty ogólnolaboratoryjne? Takim produktom nie zawsze są nadawane
numery serii. Data waŜności nie jest im w ogóle nadawana, np. statywom do probówek, gdyŜ produkt ten nie moŜe się
przeterminować.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iŜ odstępuje od wymogu dołączania do faktury informacji o numerze
serii oraz dacie waŜności w przypadku, gdy dany produkt nie ma nadanego numeru serii bądź nie posiada
daty waŜności.
Pytanie 47: dotyczy par. 10 pkt 3 Wzoru Umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: „Odstąpienie od umowy nastąpi po dwukrotnym bezskutecznym
wezwaniu Wykonawcy do spełnienia świadczenia zgodnego z umową”.
Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę zapisu § 10 pkt 3 na: „Odstąpienie od umowy
nastąpi po dwukrotnym bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do spełnienia świadczenia zgodnego
z umową”. Zapis § 10 pkt 3 pozostaje w oryginalnym brzmieniu.
Pytanie 48: dotyczy par. 11 pkt 7 Wzoru Umowy
Z uwagi na specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na podstawie ilości podanych przez
Zamawiającego w SIWZ, czy Zamawiający nie rozwaŜy moŜliwości zmiany zapisu na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo
do realizacji poszczególnych asortymentów w mniejszym lub większym zakresie niŜ to wynika z ilości określonych
w formularzu cenowym, jednak niezrealizowana wartość umowy nie moŜe być większa niŜ 20% wartości umowy”.
Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę zapisu § 11 pkt 7 na: „Zamawiający zastrzega
sobie prawo do realizacji poszczególnych asortymentów w mniejszym lub większym zakresie niŜ to wynika
z ilości określonych w formularzu cenowym, jednak niezrealizowana wartość umowy nie moŜe być większa
niŜ 20% wartości umowy”. Zapis § 11 pkt 7 pozostaje w oryginalnym brzmieniu.
Pytanie 49: dotyczy par. 12 pkt 6 Wzoru Umowy
Czy Zamawiający rozwaŜy wprowadzenie w powyŜszym paragrafie ustępu mówiącego, Ŝe:
1. Umowa moŜe być rozwiązana przez kaŜdą ze stron za 1 miesięcznym wypowiedzeniem,
2. Rozwiązanie, o którym mowa w pkt 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem
niewaŜności,
3. KaŜda ze stron moŜe rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku raŜącego naruszenia postanowień
niniejszej umowy.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iŜ nie przewiduje dodania do § 12 pkt 6 ustępu mówiącego o tym, Ŝe:
umowa moŜe być rozwiązana przez kaŜdą ze stron za 1 miesięcznym wypowiedzeniem, rozwiązanie,
o którym mowa w pkt 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem
niewaŜności, kaŜda ze stron moŜe rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku raŜącego naruszenia
postanowień niniejszej umowy. Zapis § 12 pkt 6 pozostaje w oryginalnym brzmieniu.
Pytanie 50: dotyczy Pakietu nr 168
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie Pojemnika na mocz z nakrętką, poj. 120 ml, szczelny po zamknięciu,
łatwo zakręcany jednym ruchem ręki, pakowanego indywidualnie, z czerwonym wieczkiem?
Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wyraŜa zgody na zaoferowanie pojemnika na mocz z nakrętką, poj. 120
ml, szczelny po zamknięciu, łatwo zakręcany jednym ruchem ręki, pakowanego indywidualnie, z czerwonym
wieczkiem. Zaproponowany pojemnik nie spełnia wymagań Zamawiającego.
Pytanie 51: dotyczy Pakietu nr 191
Czy Zamawiający dopuści Wymazówki w probówce transportowej, z podłoŜem Amies bez węgla, sterylna, plastikowa 15cm;
końcówka sztuczny jedwab – Rayon? Wymazówki spełniające normę M-40A2- mówiąca o przeŜywalności bakterii do 48h.
Oferent załącza dokumenty w załączeniu.
Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza wymazówki w probówce transportowej, z podłoŜem Amies bez
węgla, sterylne, plastikowe 15 cm, końcówka sztuczny jedwab – Ravon, spełniające normę M-40A2 mówiącą
o przeŜywalności bakterii do 48 h.
Pytanie 52: dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ §4 ust. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?
Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wyraŜa zgody na skrócenie terminu płatności do 30 dni.
Pytanie 53: dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ §11
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie cen jednostkowych brutto, a co za tym idzie wartości brutto umowy,
w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iŜ przewiduje moŜliwość zwiększenia cen jednostkowych brutto, a tym
samym wartości brutto umowy w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT. Zgodnie z zapisami §4 ust. 4
wzoru umowy Wykonawca gwarantuje stałość cen netto. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku
VAT zmiana ceny brutto następuje automatycznie i nie wymaga aneksu do umowy.

Pytanie 54: dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ §11
Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji
wyrobu i moŜliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 55: dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ §11
Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i
braku moŜliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym
podwyŜszeniem ceny jednostkowej brutto?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 56: dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ §11 ust. 11
Czy Zamawiający zawrze w projekcie umowy ustęp dotyczący moŜliwości zmiany wynagrodzenia (dokonane w formie
pisemnego aneksu), w przypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych, tj. zmiany:
-stawki od towarów i usług?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami §4 ust. 4 wzoru umowy Wykonawca gwarantuje stałość cen netto.
W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT zmiana ceny brutto następuje automatycznie i nie
wymaga aneksu do umowy. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 57: dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ §10 ust. 1
Czy Zamawiający dopuści zmianę określenia „opóźnienie” na „zwłoka”?
Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę określenia „opóźnienie” na „zwłoka”. Zapis §10
ust. 1 pozostaje w oryginalnym brzmieniu.
Pytanie 58: dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ §10 ust. 2
Czy Zamawiający dopuści zmianę określenia „opóźnienie” na „zwłoka”?
Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę określenia „opóźnienie” na „zwłoka”. Zapis §10
ust. 2 pozostaje w oryginalnym brzmieniu.
Pytanie 59: dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ §10 ust. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO?
Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wyraŜa zgody na naliczanie
Zapis § 10 ust. 1 pozostaje w oryginalnym brzmieniu.
Pytanie 60: dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ §10 ust. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO?
Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wyraŜa zgody na naliczanie
Zapis § 10 ust. 2 pozostaje w oryginalnym brzmieniu.
Pytanie 61: dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ §10 ust. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO?
Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wyraŜa zgody na naliczanie
Zapis § 10 ust. 3 pozostaje w oryginalnym brzmieniu.
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Pytanie 62: dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ §10 ust. 1, §10 ust. 2
Czy Zamawiający dopuszcza moŜliwość wprowadzenia limitu kar umownych, których suma nie przekroczy 10% wartości
netto przedmiotu Umowy?
Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wyraŜa zgody na wprowadzenie limitu kar umownych, których suma nie
przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy.
Pytanie 63: dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ
Czy Zamawiający wprowadzi moŜliwość wstrzymania dostaw w przypadku niezrealizowania płatności?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iŜ nie wprowadza moŜliwości wstrzymania dostaw w przypadku
niezrealizowania płatności.
Pytanie 64: dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ
Czy Zamawiający wprowadzi do projektu umowy zapis dotyczący minimalnego poziomu zamówienia, który zostanie na
pewno zrealizowany?
Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie dokonuje wprowadzenia do projektu umowy zapisu dotyczącego
minimalnego poziomu zamówienia, który na pewno zostanie zrealizowany.

Pytanie 65: dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ §4 ust. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby seria i data waŜności były zawarte na certyfikatach kontroli jakości dostarczonych wraz
z fakturą?
Odpowiedź: TAK. Zamawiający wyraŜa zgodę, aby seria i data waŜności były zawarte na certyfikatach
kontroli jakości dostarczonych wraz z fakturą.
Pytanie 66: dotyczy Formularza Cenowego
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po
przecinku?
Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do
trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym
ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.
Odpowiedź: TAK. Zamawiający wyraŜa zgodę, aby cena jednostkowa za 1 sztukę wyrobów była podawana
z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.
Pytanie 67:
Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką moŜliwość, aby po
podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu przewidywalnego-orientacyjnego w okresie
kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie
zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iŜ nie zobowiązuje się do przekazywania przewidywalnegoorientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 68:
Czy Zamawiający moŜe zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niŜ 80% ilości
wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyŜsze pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji
oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyraŜonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r.
KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez
Zamawiającego ilości zamawianych produktów; Zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeŜeli nie jest w
stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba
Odwoławcza stwierdziła, Ŝe „nie moŜna zaakceptować postanowień umowy dających Zamawiającemu całkowitą,
nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu
zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, Ŝe ilości określone w Formularzu Cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2
do SIWZ, zostały określone na podstawie bieŜącego zuŜycia. Zamawiający nie moŜe jednak zagwarantować
realizacji przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niŜ 80% ilości wyszczególnionych
w Formularzu Cenowym. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 69: dotyczy Pakietu nr 147 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści kasetki histopatologiczne z plastikową przykrywką bez zawiasów po 80 kwadratowych otworów
o wymiarach 1,6 mm x 1,6 mm w obu częściach kasetki?
Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie dopuszcza kasetek histopatologicznych z plastikową przykrywką bez
zawiasów po 80 kwadratowych otworów o wymiarach 1,6 mm x 1,6 mm w obu częściach kasetki. Wymiary
zaproponowane przez Wykonawcę są nieodpowiednie i nie spełniają wymagań Zamawiającego.
Pytanie 70:
Zamawiający na wezwanie Ŝąda przez Wykonawców dostarczenia próbek oferowanego asortymentu. Zwracamy uwagę, Ŝe
kryterium oceny jest cena i termin dostawy, a nie jakość, w związku z powyŜszym, jeśli Zamawiający wymaga dostarczenia
próbek, zwracamy się o wskazanie:
- do czego owe próbki będą potrzebne – sposób ich wykorzystania w przedmiotowym postępowaniu,
- dokładne opisanie kryterium badania próbek,
- dokładne opisanie oceny dostarczonych materiałów aby zachować zasady prowadzenia postępowania,
- w jaki sposób nastąpi zapłata za dostarczone próbki.
śądanie dostarczenia próbek bez podania uzasadnienia takiego działania oraz bez podania informacji na temat sposobu
oceny jakości stanowi naruszenie zasady równego traktowania Wykonawców oraz narusza przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych.
NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe za Wykonawcą stoją takie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych jak art. 91 ust. 1, art. 7, art.
36 ust. 1 pkt 18.
Zwracamy uwagę, Ŝe Zamawiający, zgodnie z zapisem w art. 91 ust. 1 musi wybrać ofertę najkorzystniejszą na podstawie
kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kryteria mogą dotyczyć jakości – zgodnie
z zapisem art. 91 ust. 2, ale muszą one być dokładnie określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wymóg
taki wprowadza art. 36 ust. 1 pkt 18, który wskazuje, Ŝe w dokumencie tym Zamawiający musi zawrzeć opis kryteriów,
którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu
oceny ofert. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie uczynił tego. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe Ŝądanie próbek w tego
rodzaju postępowaniach jest zbędne z punktu widzenia celu prowadzonego postępowania.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iŜ zgodnie z zapisami § 17 SIWZ Zamawiający wymaga złoŜenia próbek
w celu potwierdzenia zgodności przedmiotu zamówienia z opisem, określonym w Formularzu Cenowym.
§ 13.1. pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,

jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia stanowi, iŜ:
„ w celu potwierdzenia, Ŝe oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom
określonym przez zamawiającego, zamawiający moŜe Ŝądać w szczególności próbek, opisów, fotografii,
planów, projektów, rysunków, modeli, wzorów, programów komputerowych oraz innych podobnych
materiałów, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na Ŝądanie
zamawiającego”.
Ponadto Zamawiający informuje, iŜ Wykonawca dostarcza próbki na własny koszt.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 71: dotyczy Pakietu nr 147 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści kasetki histopatologiczne z plastikową przykrywką na zawiasie?
Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie dopuszcza kasetek histopatologicznych z plastikową przykrywką na
zawiasie. Zaproponowane przez Wykonawcę kasetki nie spełniają wymagań Zamawiającego.
Pytanie 72:
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienie, co rozumie pod pojęciem „prawidłowo wystawionej faktury”?
Obligatoryjnie Wykonawca wnosi o potwierdzenie czy Zamawiający ma w namyśle fakturę wystawioną zgodnie
z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług? Jednocześnie zwracamy się do Zamawiającego aby
dopuścił moŜliwość zapisania dodatkowych oznaczeń faktury, wskazanych w § 4 pkt 2, na dokumencie WZ.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iŜ jako „prawidłowo wystawioną fakturę” ma na myśli fakturę
wystawioną zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz nie
zawierającą błędów, pomyłek oraz z prawidłowo określonymi ilościami.
Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca ujął ww. informacje w treści faktury, dopisał je odręcznie na
fakturze lub dołączył ww. informacje do faktury. Załączony do faktury dokument WZ spełnia wymagania
Zamawiającego.
Pytanie 73: dotyczy Pakietu nr 147 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści gąbki zabezpieczające do kasetek histopatologicznych o grubości 1 mm?
Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie dopuszcza gąbek zabezpieczających do kasetek histopatologicznych
o grubości 1 mm. Zaproponowane gąbki są za cienkie. Zamawiający wymaga gąbek o grubości minimum
2 mm.
Pytanie 74: dotyczy Pakietu nr 154
Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający oczekuje szkiełek nakrywkowych typu Menzel o składzie: dwutlenek krzemu
(SiO2) – 64,1%, tlenek boru (B2O3) – 8,4%, tlenek glinu (Al2O3) – 4,2%, tlenek sodu (Na2O) – 6,4%, tlenek potasu (K2O)
– 6,9%, tlenek cynku (ZnO) – 5,9%, tlenek tytanu (TiO2) – 4,0%, tlenek antymonu (Sb2O3) – 0,1%?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iŜ nie posiada wiedzy na temat dokładnego składu szkiełek
nakrywkowych. Ponadto Zamawiający informuje, iŜ wymaga szkiełek, które będą kompatybilne z automatem
MICROM CTM 6 Thermo Scientific o wysokiej jakości i czystości.
Pytanie 75: dotyczy Pakietu nr 185
Czy Zamawiający dopuści pojemnik do transportu materiału chirurgicznego ze szczelnie zamykaną pokrywą o pojemności
190 ml?
Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie dopuszcza pojemnika do transportu materiału chirurgicznego ze szczelnie
zamykaną pokrywą o pojemności 190 ml.
Pytanie 76: dotyczy Pakietu nr 185
Czy Zamawiający dopuści pojemnik do transportu materiału chirurgicznego ze szczelnie zamykaną pokrywą o pojemności
366 ml?
Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza pojemnik do transportu materiału chirurgicznego ze szczelnie
zamykaną pokrywą o pojemności 366 ml.
Pytanie 77: dotyczy Pakietu nr 187
Czy Zamawiający dopuści pojemnik do transportu materiału chirurgicznego ze szczelnie zamykaną pokrywą o pojemności
1200 ml?
Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza pojemnik do transportu materiału chirurgicznego ze szczelnie
zamykaną pokrywą o pojemności 1200 ml.
Pytanie 78: dotyczy Pakietu nr 189
Czy Zamawiający dopuści pojemnik do transportu materiału chirurgicznego ze szczelnie zamykaną pokrywą o pojemności
5600 ml?
Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza pojemnik do transportu materiału chirurgicznego ze szczelnie
zamykaną pokrywą o pojemności 5600 ml.
Pytanie 79: dotyczy Formularza Cenowego
Czy Zamawiający dopuści podanie cen jednostkowych z dokładnością do trzech lub więcej miejsc po przecinku?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iŜ dopuszcza podanie cen jednostkowych z dokładnością do 4 miejsc po
przecinku.

Pytanie 80: dotyczy Pakietu nr 24
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie końcówek w kolorze Ŝółtym?
Odpowiedź: TAK. Zamawiający wyraŜa zgodę na zaoferowanie końcówek w kolorze Ŝółtym.
Pytanie 81: dotyczy Pakietu nr 32
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie końcówek 0,5-10 µl?
Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wyraŜa zgody na zaoferowanie końcówek 0,5-10 µl.
Pytanie 82: dotyczy Pakietu nr 34
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pipet skalowanych do 3 ml o całkowitej długości 155 mm?
Odpowiedź: TAK. Zamawiający wyraŜa zgodę na zaoferowanie pipet skalowanych do 3 ml o całkowitej
długości 155 mm.
Pytanie 83: dotyczy Pakietu nr 37
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie statywu 90-miejscowego?
Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wyraŜa zgody na zaoferowanie statywu 90-miejscowego.
Pytanie 84: dotyczy Pakietu nr 38
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie statywu 60-miejscowego?
Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wyraŜa zgody na zaoferowanie statywu 60-miejscowego.
Pytanie 85: dotyczy Pakietu nr 141
Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający pod określeniem „szlif boczny” rozumie pole do opisu?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iŜ pod określeniem „szlif boczny” ma na myśli pole do opisu.
Pytanie 86: dotyczy Pakietu nr 150
Czy Zamawiający dopuszcza foremki metalowe o wymiarach 24 x 24 mm i głębokości 7 mm?
Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie dopuszcza foremek metalowych o wymiarach 24 x 24 mm i głębokości
7 mm.
Pytanie 87: dotyczy Pakietu nr 153
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szkiełek o brzegach szlifowanych, zapewniających bezpieczeństwo pracy?
Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza szkiełka o brzegach szlifowanych, zapewniających bezpieczeństwo
pracy.
Pytanie 88: dotyczy Pakietu nr 162 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pudełka na 1000 szkiełek, o wymiarach 310 x 160 x 85 mm, wykonanego
z wytrzymałej tektury, z pokrywą otwieraną do góry i miejscem do opisu na przedniej części pokrywy?
Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wyraŜa zgody na zaoferowanie pudełka na 1000 szkiełek o wymiarach
310 x 160 x 85 mm, wykonanego z wytrzymałej tektury, z pokrywą otwieraną do góry i miejscem do opisu
na przedniej części pokrywy. Wymiary zaproponowanych pudełek nie spełniają wymagań Zamawiającego.
Pytanie 89: dotyczy Pakietu nr 162 poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pudełka na 220 standardowych bloczków, o wymiarach 322 x 245 x 62
mm, wykonanego z wytrzymałej tektury, szufladką i miejscem do opisu na przedniej jej części?
Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wyraŜa zgody na zaoferowanie pudełka na 220 standardowych bloczków o
wymiarach 322 x 245 x 62 mm, wykonanego z wytrzymałej tektury, szufladką i miejscem do opisu na
przedniej jej części. Wymiary zaproponowanych pudełek nie spełniają wymagań Zamawiającego.
Pytanie 90: dotyczy Pakietu nr 168
Czy Zamawiający dopuszcza wieczko w kolorze białym? Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie dopuszcza wieczka w kolorze białym.
Pytanie 91: dotyczy Pakietu nr 185
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników z wieczkiem zamykanym na wcisk?
Odpowiedź: TAK. Zamawiający wyraŜa zgodę na zaoferowanie pojemników z wieczkiem zamykanym na
wcisk.
Pytanie 92: dotyczy Pakietu nr 190
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników o całkowitej pojemności 35 ml wypełnione 9 ml formaliny?
Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wyraŜa zgody na zaoferowanie pojemników o całkowitej pojemności 35
ml wypełnione 9 ml formaliny.

Pytanie 93: dotyczy Pakietu nr 185-189
Zwracamy się z wnioskiem o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga, aby pojemniki o pojemności od 250 ml do 5000-5100
ml były wyposaŜone w przytwierdzoną na stałe etykietę (etykieta malowana na pojemniku lub wklejana na stałe techniką
IML) zawierającą oznakowania zgodne z wymogiem określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań
zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, w szczególności etykietę z
moŜliwością opisu danych pacjenta oraz posiadające oznaczenia o zagroŜeniach chemicznych i biologicznych?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iŜ nie wymaga aby pojemniki o pojemności od 250 ml do 5000 – 5100
ml były wyposaŜone w przytwierdzoną na stałe etykietę zawierającą oznakowania zgodne z wymogiem
określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny
zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro.
Pytanie 94: dotyczy Pakietu nr 185-189
Zwracamy się z wnioskiem o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga podania w formularzu cenowym oraz na etykiecie
produktu numeru identyfikującego produkt, którym moŜe być numer katalogowy słuŜący pełnej identyfikacji produktu w
myśl Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów
medycznych do diagnostyki in vitro?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iŜ nie wymaga podania w formularzu cenowym oraz na etykiecie
produktu numeru identyfikującego produkt, którym moŜe być numer katalogowy słuŜący pełnej identyfikacji
produktu w myśl Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny
zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro.
Pytanie 95: dotyczy Pakietu nr 185-189
Z uwagi na zaistniały proceder jednej z nowych firm oferującej pojemniki na próbki histopatologiczne bez umieszczonych
oznaczeń mających na celu identyfikację wyrobu medycznego bądź posiadające je w formie niezgodnej z aktem
wykonawczym ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. zwracam się z wnioskiem o rozszerzenie katalogu
przedłoŜenia przez Wykonawców próbek dla pakietów 185-189 po jednej sztuce z najczęściej uŜywanych pojemności: 250
ml, 500-520 ml, 1000 ml, 2300-2500 ml, 5000-5100 ml w celu potwierdzenia czy oferowane dostawy potwierdzają
wymagania określone przez Zamawiającego?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iŜ podtrzymuje zapisy SIWZ i nie dokonuje rozszerzenia katalogu
przedłoŜenia przez Wykonawców próbek w celu potwierdzenia czy oferowane dostawy potwierdzają
wymagania określone przez Zamawiającego.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Było:
§ 77 Ofertę naleŜy złoŜyć w Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych Instytutu „Centrum Zdrowia
Matki Polki”, 93-338 Łódź ul. Rzgowska 281/289, pawilon „A” (Ginekologiczno-PołoŜniczy), poziom „0”, pok.
Nr 15 do dnia 17.08.2017r r. do godz. 10:00
Zmiana:
§ 77 Ofertę naleŜy złoŜyć w Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych Instytutu „Centrum Zdrowia
Matki Polki”, 93-338 Łódź ul. Rzgowska 281/289, pawilon „A” (Ginekologiczno-PołoŜniczy), poziom „0”, pok.
Nr 15 do dnia 21.08.2017r r. do godz. 10:00
Było:
§ 80 Otwarcie Ofert nastąpi w Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych Instytutu „Centrum
Zdrowia Matki Polki”, 93-338 Łódź ul. Rzgowska 281/289, pawilon „A” (Ginekologiczno-PołoŜniczy), poziom
„0”, pokój Nr 15, w dniu 17.08.2017 r. o godz. 10:15
Zmiana:
§ 80 Otwarcie Ofert nastąpi w Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych Instytutu „Centrum
Zdrowia Matki Polki”, 93-338 Łódź ul. Rzgowska 281/289, pawilon „A” (Ginekologiczno-PołoŜniczy), poziom
„0”, pokój Nr 15, w dniu 21.08.2017 r. o godz. 10:15

Integralnymi załącznikami do niniejszych odpowiedzi są:
Formularz Cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ – zmieniony
Wzór Umowy – Załącznik nr 4 do SIWZ – zmieniony
Zmiana Ogłoszenia
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