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Bielsk Podlaski 08.05.2018 r. 

 

 

ZP.261.11.2018 

 

Do wszystkich uczestników postępowania 

na dostawę odczynników laboratoryjnych  

i dzierżawa aparatu 

dla Samodzielnego Publicznego 

 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim 

w trybie: przetarg nieograniczony 

o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 221.000 euro 

 

 

Odpowiedzi na zapytania 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) wyjaśnia: 

 
 
Pytanie nr 1 

Par. 3 ust. 3 umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty 

wystawienia faktury? 

Uzasadnienie: 

Utrzymanie zapisu w obecnej postaci  spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu 

płatności. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie nr 2 
Par. 4 ust. 2 umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "48h" na "48h w dni robocze"? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie nr 3 
Par. 5 ust. 1 lit. b – d umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa  „opóźnienia” na  „zwłoki”? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie nr 4 
Par. 5 ust. 1 lit. d umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia umowy na 
"w wysokości 100zł za każdy dzień zwłoki usunięcia awarii aparatu w terminie"? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie nr 5 
Par. 5 ust. 1 lit. f, h umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie nr 6 
Par. 5 ust. 5 umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby 
skorzystanie z prawa wykonania badań w innym podmiocie wykluczało zastosowanie kar umownych? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie nr 7 
Par. 8 umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po 
bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem 
dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 8 

Czy Zamawiający wymaga, aby zapis dotyczący terminu ważności odczynników (wymagany min.4 

miesiące po otwarciu) był umieszczony w treści metodyk wykonania poszczególnych testów?  

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga. 

Pytanie nr 9 

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „pakiet startowy odczynników”.  

Proszę o  doprecyzowanie sformułowania i opisu wymaganych testów pod względem wielkości 

opakowania, minimalnej liczby testów w zestawie itp.  

Których pozycji w pakiecie dotyczy powyższy wymóg?. 

Odpowiedź: Pod pojęciem „pakiet startowy odczynników” Zamawiający rozumie rekompensatę strat 

odczynnikowych związanych np. ze szkoleniem. 

 

Pytanie nr 10 

Czy Zamawiający może potwierdzić, że testy z pozycji 6 poza testami z pozycji 1-4 również będę 

wykonywane na aparacie?  

Wiąże się to z prawidłową kalkulacją materiałów zużywalnych do aparatu.  

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza. 

Pytanie nr 11 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie formularza/załącznika nr 2 o dodatkowe w iersze w celu 

skalkulowania dodatkowych materiałów zużywalnych oraz odczynnika konserwującego do aparatu?  

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie nr 12 
Dotyczy §1 projektu umowy 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wszystkie odczynniki, kalibratory i kontrole za wyjątkiem oferowanych 

w dzierżawę urządzeń i materiałów zużywalnych pochodziły od jednego producenta? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 13 
Dotyczy pozycji nr 3, 4, 5. 

Czy Zamawiający wymaga, aby testy w kierunku diagnostyki Borrelia metodą ELISA oraz blot pochodziły od 

jednego producenta? 

Odpowiedź: Tak. 

 

Pytanie nr 14 
Dotyczy pozycji nr 3, 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dla powyższych pozycji testów ELISA do diagnostyki 
Borrelia z natywnymi antygenami Borrelia burgdorferi, B. garinii i B. afzelii oraz dodatkowo dla klasy IgG 
antygenem rekombinowanym VIsE? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

 
 

 


