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PYTANIA I ODPOWIEDZI 
 

 

Dotyczy postępowania: o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości poniżej 134 tys. euro na Dostawę testów i odczynników 

laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów  oraz dostawę środków 

dezynfekcyjnych. Znak: ZP-1/2015. 

 

 

Pytania z dnia 2015-04-20 

 

Dotyczy: Części Nr 1: odczynniki do diagnostyki bakteriologicznej z dzierżawą analizatora. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu podłoży gotowych poz. 5-17, 20-27 

oraz krążków poz. 41-50 i utworzy dla nich odrębne zadanie tematyczne? Pozwoli to na 

udział większej liczbie Oferentów i uzyskanie korzystniejszych cenowo ofert. 

Odpowiedź: 

Zamawiający opublikował  w BZP „Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia” w dniu 2015-04-20 Nr 

88910-2015 wydzielające dodatkową Część nr 18 o nazwie: krążki do oznaczania 

lekowrażliwości zawierającą wydzielone z Części Nr 1 krążki z pozycji 41-50. 

W/w zmiany udostępnione są na stronie internetowej: www.std.bialystok.pl w zakładce BIP – 

Przetargi i ogłoszenia. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Części Nr 1 podłoży gotowych poz. 5-17 i 

20-27. 

 

Dotyczy: Części Nr 12: Podłoża do diagnostyki mikologicznej i oznaczania mechanizmów 

oporności. 

Pytanie: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 8 podłoża o składzie zgodnym z 

załączoną metodyką? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytania z dnia 2015-04-21 

 
Dotyczy: SIWZ pkt 6.2.3. 

Pytanie: Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunków, jeśli Wykonawca dołączy do oferty 

stosowne oświadczenie w przypadku gdy oferowany przedmiot nie zawiera w swoim składzie 

substancji niebezpiecznych? 

http://www.std.bialystok.pl/


Odpowiedź: 

Zamawiający w punkcie 6.2.3. SIWZ określił: „Aktualne karty charakterystyki substancji 

niebezpiecznych lub preparatów niebezpiecznych dla produktów posiadających w składzie substancje 

sklasyfikowane jako niebezpieczne…” w związku z tym Zamawiający nie wymaga dla substancji nie 

posiadających w swoim składzie substancji niebezpiecznych dodatkowych oświadczeń. 

 

Dotyczy: Części Nr 5: test TPHA. 

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania test hemaglutynacyjny w surowicy – zgodnie z 

załączoną metodyką? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Dotyczy: Części Nr 7: podłoże do hodowli Trichomonas vaginalis. 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuszcza podłoże do hodowli Trichomonas vaginalis w probówkach 12x80 mm o 

pojemności 2 ml? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytania z dnia 2015-04-22 

 

Dotyczy: Części Nr 7: Podłoże do hodowli Trichomonas vaginalis. 

 

Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby producent nie załączał certyfikatów kontroli 

jakości podłoży mikrobiologicznych wraz z towarem, lecz udostępnił je na swojej stronie 

internetowej? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Dotyczy: Części Nr 12: Podłoża do diagnostyki mikologicznej i oznaczania mechanizmów 

oporności. 

Pytanie: Czy Zamawiający w pozycji nr 10 oczekuje podłoża dwusekcyjnego BHI Agar z 

gentamycyną/BHI Agar ze streptomycyną? 

Odpowiedź: Tak. 

Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby producent nie załączał certyfikatów kontroli 

jakości podłoży mikrobiologicznych wraz z towarem, lecz udostępnił je na swojej stronie 

internetowej? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby nadruk na płytce zawierał skróconą nazwę 

pożywki? 

Odpowiedź: Tak. 



Pytanie: Czy Zamawiający mógłby doprecyzować miejsce składania ofert przesyłanych 

drogą pocztową? 

Odpowiedź: Zamawiający w punkcie 7.13. SIWZ określił adres, na który mają być 

kierowane oferty i ich opis. Zamawiający nie wymaga innych informacji na kopercie z ofertą. 

 

Dotyczy: Części Nr 1: odczynniki do diagnostyki bakteriologicznej z dzierżawą analizatora. 

Pytanie: Czy Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie do oferty materiałów informacyjnych 

załączonych do oferty osobno w formie książkowej podpisanej tylko na pierwszej tytułowej 

stronie ? 

Odpowiedź: Tak. 

Pytanie: Czy Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie do umowy wydrukowanych kart 

charakterystyk substancji niebezpiecznych – dla odczynników, których to dotyczy oraz 

odstąpi od wymogu dostarczania ich wraz z pierwszą dostawą? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Dotyczy: Części Nr 1: odczynniki do diagnostyki bakteriologicznej z dzierżawą analizatora, 

pozycja nr 38. 

Pytanie: Czy nie nastąpiła pomyłka w określeniu jednostki miary i Zamawiający w tej 

pozycji oczekuje wyceny 2 opakowań (nie sztuk) w jednostkowych opakowaniach testów nie 

większych niż 5 ml ? 

Odpowiedź: Tak.  Zamawiający oczekuje wyceny 2 opakowań (nie sztuk) w jednostkowych 

opakowaniach testów nie większych niż 5 ml. 

 

Dotyczy: Wzoru umowy dzierżawy analizatorów – Załącznik Nr 4. 

Pytanie: § 6 ust. 3 -  Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „Naprawa w 

ramach serwisu technicznego nastąpi w terminie 48 godzin w dni robocze od dnia zgłoszenia 

Wydzierżawiającemu awarii” ? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie: § 8 ust. 1 lit. a - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: 

„opóźnienia instalacji przedmiotu zamówienia w wysokości 5 % wartości brutto stawki    

miesięcznej za każdy dzień zwłoki” ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie: § 8 ust. 1 lit. b - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „braku 

serwisowania urządzeń w wysokości 5 % wartości brutto stawki miesięcznej za  każdy dzień 

zwłoki powyżej 48 godzin w dni robocze” ? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zapis: „braku serwisowania urządzeń w 

wysokości 10 % wartości brutto stawki miesięcznej za  każdy dzień zwłoki powyżej 48 

godzin w dni robocze”. 

 

Pytanie: § 8 ust. 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: 

„Wydzierżawiający ma prawo naliczenia kar umownych w wysokości 5 % wartości brutto 

 niezrealizowanej części umowy z przyczyn określonych w § 9 pkt 2 umowy” ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 



Dotyczy: Wzoru umowy dostawy – Załącznik Nr 5. 

Pytanie: § 6 ust. 1 lit. a - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: 

„odstąpienia od umowy wskutek okoliczności od Zamawiającego niezależnych w wysokości 

5 %  wartości brutto umowy pozostałej do realizacji” ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie: § 6 ust. 1 lit. b - Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary 

umownej do 0,3% ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie: § 6 ust. 1 lit. c - Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary 

umownej do 0,3% ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie: § 6 ust. 1 lit. d - Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary 

umownej do 0,3% ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

      p.o. dyrektora Marianna Sokołowska 

      

            Zatwierdzam 


