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LAS-370/1-PN/69-2017       Rybnik, dnia 06.09.2017 r. 
 

Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

Dostawy odczynników laboratoryjnych oraz drobnego s przętu 
dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej  (zamówienie nr LAS-370-PN/69-2017 ) 

ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
z dnia 09.08.2017 r., nr 2017/S 151-312341 

 

W związku z wniesionymi przez wykonawców zapytaniami, zam awiający udziela 
poni ższych odpowiedzi. Ponadto zamawiaj ący wprowadza ni żej podane modyfikacje. 
 

Zapytania od nr 1 do nr 2 dotycz ą Pakietu nr 1:  
Pytanie 1: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1.5, 2.5, 5.3, 7.1, 7.2 

z minimalnym terminem ważności wynoszącym 5 miesięcy?” 
Odpowied ź 1: Zamawiaj ący wyra ża zgodę na zaoferowanie w poz. 1.5, 2.5, 5.3, 7.1, 7.2 
asortymentu z minimalnym terminem wa żności wynosz ącym 5 miesi ęcy. Pozostałe 
wymagania pozostaj ą bez zmian. W przypadku zaoferowania takiego rozwi ązania nale ży 
w formularzu cenowym nanie ść stosown ą korekt ę, tak by z tego formularza 
jednoznacznie wynikało, jakie rozwi ązanie wykonawca zaoferował. W przypadku braku 
naniesienia zmiany zamawiaj ący uzna termin stosowny do terminu okre ślonego 
pierwotnie w formularzu cenowym. 
 

Pytanie 2: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 3.2 z minimalnym 
terminem ważności wynoszącym 3 miesiące?” 

Odpowied ź 2: Zamawiaj ący nie zmienia postawionych wymaga ń – nie zmienia opisu 
przedmiotu zamówienia w tym zakresie.  
 

Zapytanie nr 3 dotyczy Pakietu nr 6:  
Pytanie 3: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 2 zestawu zawierającego 

Cefotaxime 30, Cefotaxime + Clavulanic acid 40 (30+10), Cefotaxime + Cloxacillin, 
Cefotaxime + Clavulanic acid + Cloxacillin?” 

Odpowied ź 3: Zamawiaj ący nie zmienia postawionych wymaga ń – nie zmienia opisu 
przedmiotu zamówienia w tym zakresie.  
 

Zapytanie nr 4 dotyczy Pakietu nr 7:  
Pytanie 4: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płytek odciskowych wraz 

z bezpłatnym użyczeniem kompatybilnego aplikatora?” 
Odpowied ź 4: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie takiego rozwi ązania. W przypadku 
zaoferowania takiego rozwi ązania nale ży w formularzu cenowym nanie ść stosown ą 
korekt ę, tak by z tego formularza jednoznacznie wynikało, jakie rozwi ązanie wykonawca 
zaoferował.  
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Zapytania od nr 5 do nr 14 dotyczy: Zał ącznik nr 2 – Wzór umowy  
Pytanie 5: „(§ 4 ust. 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 

dni?” 
Odpowied ź 5: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian 
do wzoru umowy.  
 

Pytanie 6: (§ 1 ust. 4 pkt 4.1, § 12 ust. 2) Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej 
konsultacji z Zamawiającym w razie zaistnienia niniejszej sytuacji, możliwość 
zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, o innej nazwie, 
kodzie i/lub sposobie opakowania produktu oraz zbliżonych parametrach 
jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty 
w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on niedostępny 
u producenta? W przypadku innego sposobu pakowania (konfekcji), cena za 
opakowanie zbiorcze oferowanego zamiennika zostałaby przeliczona w ten sposób, 
że cena za sztukę lub oznaczenie zamiennika byłaby równa cenie za sztukę 
lub oznaczenie produktu znajdującego się danej pozycji umowy. 
Uzasadnienie: Wprowadzenie niniejszego zapisu pozwoli zarówno na 
zabezpieczenie ciągłości procesu diagnostycznego i uchroni, zarówno 
Zamawiającego oraz Wykonawcę przed nieoczekiwanymi oraz niezależnymi 
od nich skutkami wypadków losowych, do których mogą należeć: czasowa awaria 
linii produkcyjnej u producenta, czasowe wycofanie produktu przez producenta brak 
dostępności surowców, niekorzystne zmiany makroekonomiczne czy wpływ klęsk 
żywiołowych?” 

Odpowied ź 6: Tak, zamawiaj ący przewiduje tak ą możliwo ść zgodnie z postanowieniami 
zawartymi we wzorze umowy.  
 

Pytanie 7: „(§ 4 ust. 4) 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?” 

Odpowied ź 7: Zamawiaj ący dopuszcza zmian ę stawki VAT dla produktu w przypadku 
uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji w yrobu i mo żliwo ści zastosowania 
uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ust awy o VAT, co wypełnia zapis § 12 
ust. 2b wzoru umowy. 
 
 

Pytanie 8: „(§ 4 ust. 4) 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?” 

Odpowied ź 8: Zamawiaj ący informuje, że zgodnie z § 12 ust. 2a  wzoru umowy dopuszcza 
wył ącznie zmian ę wynikaj ącą ze zmiany powszechnie obowi ązujących przepisów prawa 
w zakresie maj ącym bezpo średni wpływ na realizacj ę przedmiotu umowy oraz zgodnie z 
§ 4 ust. 4 dopuszcza zmian ę w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wpływaj ącej na 
wysoko ść kosztów wykonania zamówienia Wykonawcy, proporcjon alnie do zmiany tych 
kosztów. 
 

Pytanie 9: „(§ 5 ust. 2) Czy Zamawiający dopuści zmianę określenia "opóźnienie" na "zwłoka"?” 
Odpowied ź 9: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian 
do wzoru umowy . 
 

Pytanie 10: „(§ 2 ust. 4) Czy Zamawiający dopuści zmianę określenia "opóźnienie" na 
"zwłoka"?” 

Odpowied ź 10: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian 
do wzoru umowy.  
 

Pytanie 11: „(§ 5 ust. 4 lit. a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości 
NETTO?” 
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Odpowied ź 11: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian 
do wzoru umowy.  
 

Pytanie 12: „(§ 5 ust. 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości 
NETTO?” 

Odpowied ź 12: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian 
do wzoru umowy.  
 

Pytanie 13: „(§ 5 ust. 4) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości 
NETTO?” 

Odpowied ź 13: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian 
do wzoru umowy.  
 

Pytanie 14: „(§ 5 ust. 1) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar 
umownych, których suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy?” 

Odpowied ź 14: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian 
do wzoru umowy.  
 

Zapytanie nr 15 dotyczy: Formularz cenowy  
Pytanie 15: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu podania składu pożywki na Certyfikacie 

Kontroli Jakości pożywek gotowych na płytkach/probówkach?  
Uzasadnienie: Normy obowiązujące przy produkcji pożywek gotowych nie obligują 
wytwórcy do zawierania składu pożywki na certyfikacie, dlatego dane te są 
podawane w specyfikacji produktu. Z definicji, certyfikat analizy to dokument 
stwierdzający zgodność wyrobu z deklarowanymi przez wytwórcę lub określonymi 
w przepisach bądź normach właściwościami, natomiast specyfikacja techniczna 
to dokument ustalający wymagania techniczne, które powinien spełniać wyrób, 
proces lub usługa. Zaleca się, aby w specyfikacji technicznej wskazywano, jeżeli 
jest to potrzebne, procedurę lub procedury, za pomocą których można określić, 
czy dane wymagania są spełnione.” 

Odpowied ź 15: Zamawiaj ący odst ąpi od wymogu podania składu po żywki na Certyfikacie 
Kontroli Jako ści po żywek gotowych na płytkach/probówkach pod warunkiem 
dostarczania w trakcie realizacji umowy do ka żdej serii opakowania po żywki, dokumentu 
zawieraj ącego skład po żywki. 
 

Pytanie 16: „Czy Zamawiający wyraża zgodę dostarczenie oryginału wniesienia wadium 
w formie gwarancji ubezpieczeniowej, w jednej kopercie kurierskiej wraz z ofertą 
skierowanej na adres wskazany w SIWZ jako adres składnia oferty, a oznaczonej 
zgodnie z wymogami dot. Wadium „KASA” Zamawiającego?” 

Odpowied ź 16: Zamawiaj ący dopuszcza takie rozwi ązanie pod warunkiem zabezpieczenia 
gwarancji ubezpieczeniowej w oddzielnej kopercie or az opisanej zgodnie z wymogami 
specyfikacji.  
 

Pytanie 17: „Czy Zamawiający wyraża zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym 
zapisów dotyczących tylko tych pakietów, na które Wykonawca będzie składał 
ofertę? Zapisy dotyczące pozostałych pakietów zostaną usunięte” 

Odpowied ź 17: Zamawiaj ący informuje, że nie dopuszcza usuwania z formularza 
ofertowego zapisów nie dotycz ących pakietów, do których wykonawca nie przyst ępuje. 
W przypadku braku oferowania wykonawca winien nanie ść zapis „nie dotyczy”  bądź 
dokona ć skreślenia tych zapisów bez ich usuwania.  
 

Zapytania od nr 18 do nr 28 dotycz ą umowy (zał. nr 2):  
Pytanie 18: „§1 ust. 9 -- Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia 

umownego na: „Do pierwszej dostawy należy dołączyć metodykę wykonania 
badania/oznaczenia/testów/posiewów oraz interpretację wyników w języku polskim 
lub udost ępni adres strony internetowej , na której wymagana dokumentacja 
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będzie si ę znajdowała . Powyższe informacje należy dołączyć na nośniku 
elektronicznym oraz dodatkowo w formie pisemnej (ulotka).”? 

 Uzasadnienie: W ofercie Wykonawca przedstawi adres strony internetowej, 
na której będą znajdowały się aktualne certyfikaty kontroli jakości do danych serii 
odczynników, instrukcje wykonania testów/ulotki informacyjne oraz karty 
charakterystyk substancji niebezpiecznych w języku polskim, deklaracje zgodności 
dostępne dla Zamawiającego całodobowo” 

Odpowied ź 18: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian 
do wzoru umowy . 
 

Pytanie 19: „§1 ust. 10 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia 
umownego na: „W każdym przypadku odczynników będących substancjami 
niebezpiecznymi Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć karty charakterystyki 
substancji niebezpiecznych oraz każdorazowo nadesłać ich aktualizację w czasie 
trwania umowy lub udost ępni adres strony internetowej , na której wymagana 
dokumentacja b ędzie si ę znajdowała . Powyższe informacje należy dołączyć 
na nośniku elektronicznym oraz dodatkowo w formie pisemnej.”?” 

Odpowied ź 19: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian 
do wzoru umowy.  
 

Pytanie 20: „§2 ust. 4 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia 
umownego na: „W przypadku opóźnienia w dostawie towaru ponad termin 
określony w ust. 1 lub w przypadku niedotrzymania terminu realizacji reklamacji, 
Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy faksem lub emilem, ma 
prawo zakupić nie dostarczoną w terminie partię towaru u innego dostawcy 
i odmówić przyjęcia spóźnionej dostawy lub dostawy towaru w naruszonym 
opakowaniu. W tym przypadku wykonawca zobowiązany jest do pokrycia różnicy 
w cenie pomiędzy kosztami związanymi z zakupem od podmiotu trzeciego a ceną 
odczynników wynikają z niniejszej umowy. W tej sytuacji Zamawiający nie będzie 
naliczał Wykonawcy kary umownej”?” 

Odpowied ź 20: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian 
do wzoru umowy . 
 

Pytanie 21: „§5 ust. 1 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia 
umownego na: „Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne 
w przypadku: niedotrzymania terminu dostawy, tj. niedostarczenia towaru 
w terminie i na warunkach określonych w § 2 ust. 1 lub w przypadku 
niedotrzymania terminów reklamacji określonych w § 3 umowy w wysokości 1% 
wartości brutto niedostarczonego przedmiotu zamówienia objętego zamówieniem 
za każdy dzień zwłoki.”?” 

Odpowied ź 21: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian 
do wzoru umowy . 
 

Pytanie 22: „§5 ust. 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia 
umownego na: „Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną 
w wysokości 5 % wartości niezrealizowanej części umowy brutto dla danego 
pakietu za rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy.”?” 

Odpowied ź 22: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian 
do wzoru umowy . 
 

Pytanie 23: „§5 ust. 3 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia 
umownego na: „Kary, o których mowa powyżej Wykonawca zapłaci na wskazany 
przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni 
kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej 
kary umownej.”? 
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Odpowied ź 23: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian 
do wzoru umowy . 
 

Pytanie 24: „§5 ust. 4 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia 
umownego?” 

Odpowied ź 24: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian 
do wzoru umowy . 
 

Pytanie 25: „§5 ust. 4 – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie, czy wyrazi 
zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Zamawiający ma prawo 
odstąpić od umowy, bez konieczności uprzedniego wzywania Wykonawcy 
do należytej realizacji umowy, naliczyć karę umowną w wysokości 5 % 
niezrealizowanej części wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 1 ust. 
1 umowy w przypadkach, gdy:”?” 

Odpowied ź 25: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian 
do wzoru umowy.  
 

Pytanie 26: „§5 ust. 4 lit. a - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia 
umownego na: „jednorazowa zwłoka Wykonawcy względem terminu wykonania 
dostawy przekroczy 10 dni kalendarzowych,”?” 

Odpowied ź 26: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian 
do wzoru umowy.  
 

Pytanie 27: „§5 ust. 4 lit. b - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia 
umownego na: „Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie wymieni wadliwego 
towaru w terminie 7 dni od uznania reklamacji.”?” 

Odpowied ź 27: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian 
do wzoru umowy . 
 

Pytanie 28: „§5 ust. 6 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia 
umownego na: „Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 4 
powyżej winno nastąpić w terminie 2 miesięcy od zaistnienia okoliczności 
stanowiącej podstawę odstąpienia od umowy.”?” 

Odpowied ź 28: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian 
do wzoru umowy.  
 

Zapytania od nr 29 do nr 35 dotycz ą pakietu nr 1:  
Pytanie 29: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach nr 3.4, 7.2 

produktów z terminem ważności min. 5 miesięcy w dniu dostawy towarów 
do Zamawiającego?” 

Odpowied ź 29: Zamawiaj ący wyra ża zgodę na zaoferowanie w pozycjach nr 3.4, 7.2 
asortymentu z minimalnym terminem wa żności wynosz ącym 5 miesi ęcy. Pozostałe 
wymagania pozostaj ą bez zmian. W przypadku zaoferowania takiego rozwi ązania nale ży 
w formularzu cenowym nanie ść stosown ą korekt ę, tak by z tego formularza 
jednoznacznie wynikało, jakie rozwi ązanie wykonawca zaoferował. W przypadku braku 
naniesienia zmiany zamawiaj ący uzna termin stosowny do terminu okre ślonego 
pierwotnie w formularzu cenowym. 
 

Pytanie 30: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dla pozycji nr 6.4, 6.5, 6.6 i 6.7 
zestawu odczynników do barwienia metodą Grama GRAM PVP KIT 
zawierającego 4 x 250 ml (tj. 1 x 250 ml odczynnik nr 1 –  Fiolet krystaliczny, 1 x 
250 ml odczynnik nr 2 –  Płyn Lugola PVP, 1 x 250 ml odczynnik nr 3 – 
Odbarwiacz, 1 x 250 ml odczynnik nr 4 – Safranina)?” 

Odpowied ź 30: Zamawiaj ący wyra ża zgod ę na zaoferowanie w pozycjach nr 6.4, 6.5, 6.6 i 
6.7 zestawu odczynników do barwienia metod ą Grama GRAM PVP KIT zawieraj ącego 4 x 
250 ml (tj. 1 x 250 ml odczynnik nr 1 –  Fiolet kry staliczny, 1 x 250 ml odczynnik nr 2 –  
Płyn Lugola PVP, 1 x 250 ml odczynnik nr 3 – Odbarw iacz, 1 x 250 ml odczynnik nr 4 – 
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Safranina). W tej sytuacji Wykonawca w poszczególny ch pozycjach nr 6.4, 6.5, 6.6 i 6.7 
formularza cenowego nanosi ¼ ceny zestawu, tak aby cena za poszczególne pozycje 
odczynników była to żsama z cen ą zestawu, co b ędzie zgodne z faktur ą złożoną przez 
Wykonawc ę, jednocze śnie w kolumnie 10 (Producent)  oraz 11 (Nr katalogowy /Kod 
produktu)  Wykonawca wpisuje w ww. pozycjach te same dane b ądź należy scali ć pozycje 
nr 6.4, 6.5, 6.6 i 6.7 w kolumnach odpowiednio tak,  aby w powstałym wierszu zawarta 
była informacja dotycz ąca zaoferowania 8 zestawów, ceny jednostkowej za 1 zestaw, 
warto ści netto oraz brutto za 8 zestawów oraz odpowiednio  dane dotycz ące producenta 
i Nr katalogowego /Kodu produktu.  
 

Pytanie 31: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika w pozycji nr 2.6, 
który nie jest przeznaczony wyłącznie do diagnostyki in Vitro w związku z tym nie 
istnieje obowiązek jego rejestracji w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych?” 

Odpowied ź 31: Tak, pod warunkiem posiadania karty charaktery styki.  
 

Pytanie 32: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 7.5 podłoża 
chromogennego, które nie jest transparentne? Wykonawca może zaoferować 
podłoże  o kolorze mlecznym, które umożliwi łatwą identyfikację bakterii.” 

Odpowied ź 32: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody – nie zmienia pierwotnie postawionych 
wymaga ń. 
 

Pytanie 33: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu szczepów z pozycji 
nr 7.6-7.10 i utworzenie dla nich oddzielnego pakietu? Takie rozwiązanie pozwoli 
Zamawiającemu na uzyskanie lepszych cenowo ofert oraz wybór spośród 
większej liczby złożonych ofert.” 

Odpowied ź 33: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wydzielenie w/w pozycji z formularza 
cenowego . 
 

Pytanie 34: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby producent nie dostarczał certyfikatów kontroli 
jakości podłoży mikrobiologicznych z każdą partią produktów, lecz udostępnił 
je na swojej stronie www, gdzie są łatwo dostępne?” 

Odpowied ź 34: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na przyj ęcie zaoferowanego rozwi ązania.  
 

Pytanie 35: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lodówki zgodnie z załącznikiem 
nr 1 do pytań?” 

Odpowied ź 35: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych warunków, dopuszcza 
zaoferowanie asortymentu o ró żnych parametrach technicznych pod warunkiem 
utrzymania pojemno ści minimum 300 litrów.  
 

Zapytania od nr 36 do nr 37 dotycz ą Wzoru Umowy:  
Pytanie 36: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby Wykonawca dołączył karty charakterystyki 

substancji niebezpiecznych do pierwszej dostawy?” 
Odpowied ź 36: Zamawiaj ący dopuszcza tak ą możliwo ść. Dodatkowo w ka żdym 
przypadku zaoferowania odczynników b ędących substancjami niebezpiecznymi 
Wykonawca dostarczy ich aktualizacj ę w czasie trwania umowy. Powy ższe informacje 
należy doł ączyć na nośniku elektronicznym oraz dodatkowo w formie pisemne j. 
 

Pytanie 37: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kary umownej o której mowa w § 5 pkt 
4 z 10% wynagrodzenia umownego brutto na 10% wynagrodzenia brutto 
niezrealizowanej części umowy?” 

Odpowied ź 37: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian 
do wzoru umowy . 
 

Zapytania od nr 38 do nr 40 dotycz ą Pakiet nr 9 – Testy do diagnostyki Clostridium  
difficile:  
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Pytanie 38: „Czy przez sformułowanie „do równoczesnego wykrywania” Zamawiający rozumie 
test, w którym próbkę dozuje się tylko do jednej studzienki?” 

Odpowied ź 38: Przez sformułowanie „ do równoczesnego wykrywania ” Zamawiaj ący 
rozumie taki test, który umo żliwi wykrycie GDH oraz toksyny A i B Clostridium di fficile 
w obr ębie jednego testu. Zamawiaj ący nie okre śla ilo ści wymaganych dozowa ń próbki.  
 

Pytanie 39: „Czy Zamawiający wymaga zestawu, w skład którego wchodzi kontrola dodatnia?” 
Odpowied ź 39: Zamawiaj ący wymaga zestawu wraz z kontrol ą dodatni ą umo żliwiaj ącą 
kontrol ę każdego testu, np. b ędącą integraln ą częścią testu.  
 

Pytanie 40: „Czy Zamawiający wymaga testu, gdzie próbki mogą być przechowywane przez 
72h w temperaturze 2-8oC bez potrzeby mrożenia?” 

Odpowied ź 40: Zamawiaj ący nie stawia takich wymaga ń. 
 

Pytanie 41: „Pakiet nr 11 – Zestaw do oznaczania przeciwciał ANA metodą 
immunofluorescencji pośredniej z wykorzystaniem komórek HEP-2: Czy 
Zamawiający wymaga zestawu z kontrolą dodatnią i ujemną oraz koniugatem 
z barwnikiem kontrastowym błękitem Evansa?” 

Odpowied ź 41: Zamawiaj ący wymaga zestawu wraz z kontrol ą dodatni ą i ujemn ą. Nie 
stawia jednak wymaga ń w zakresie koniugatu z barwnikiem kontrastowym bł ękitem 
Evansa.  
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż 
termin składania ofert i wnoszenia wadium ustalony do dnia 18.09.2017 r.  do godziny 
10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30 . 
 
Egz.: 

1. adresat. 
2. aa. 


