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Znak: AE/ZP-27-02/17

Tarnów, 2017-01-25

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na dostawy
odczynników do badań serologicznych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika
w Tarnowie.
W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:
1. Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV SIWZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę
na umieszczenie w umowie informacji dotyczącej danych kontaktowych osób ze strony
zamawiającego i Wykonawcy odpowiedzialnych za merytoryczną stronę zamówienia
(nr telefonu+adres e-mail)?
2. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 7 - 12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przez
Wykonawcę w pakiecie Nr 3 poz. 7 – 12 odczynników monoklonalnych w buteleczkach
o pojemności 2 ml? W przypadku wyrażenia zgody prosimy o podanie ilości opakowań.
3. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 3. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przez Wykonawcę
w pakiecie Nr 4 pozycji 3 odczynnika Standard anty-D z terminem ważności 24 miesiące od daty
produkcji a jeśli warunki przechowywania odczynnika są zgodne z instrukcją producenta,
po otwarciu buteleczek z odczynnikiem, produkt ma być stabilny i zachowuje 100 % czułości oraz
100 % specyficzności do 12 miesięcy od czasu otwarcia buteleczki?
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:
Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do ogólnych warunków umowy,

dane kontaktowe będą ujęte na składanych zamówieniach.
Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 7 – 12 odczynników
monoklonalnych w buteleczkach o pojemności 2 ml, pod warunkiem zaoferowania w poz. 7 dziesięciu
buteleczek po 2 ml odczynnika, natomiast w każdej z poz. 8 – 12 po trzy buteleczki po 2 ml.
Ad. 3 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 4 poz. 3 opisanego
w pytaniu odczynnika. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wymagania w zakresie terminu
ważności odczynnika określił w pkt 6 Załącznika Nr 5 dla Pakietu Nr 4 poz.3, tj. „Data ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy”.

Otrzymują:
1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a
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