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Znak: AE/ZP-27-59/18                                                       Tarnów, 2018-07-25 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221.000 EURO na dostawy: żeli do 

przeprowadzania badań elektroforetycznych, testów do badań  manualnych, testów do oznaczania 

ACT aparatem HEMOCHROM  dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie. 

 

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści: 

1. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści test kasetkowy o czułości 97,3%, 

swoistości 98,4% oraz wartości cut-off 40 ng/mL (co odpowiada 2 ug hemoglobiny/g kału)?  

2. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 3. Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem o doprecyzowanie, czy 

Zamawiający oczekuje dostawy testu, który zawiera w zestawie testy, probówkę na kał, urządzenie 

do pobierania kału, kartę informacyjną dla pacjenta? 

3. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 3. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie testu, który 

w metodyce testu nie ma opisanej interferencji ze strony peroksydazy chrzanowej? 

4. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu  

w opakowaniu zawierającym 50 oznaczeń, i tym samym 9 takich opakowań.  

5. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu  

w opakowaniu zawierającym 10 oznaczeń, i tym samym 45 takich opakowań. 

6. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 1. Czy Zamawiający w pozycji nr 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie testu 

w opakowaniu zawierającym 25 oznaczeń? Jeżeli tak proszę o podanie szacunkowej ilości opakowań. 

7. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 2. Czy Zamawiający w pozycji nr 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie testu 

w opakowaniu zawierającym 25 oznaczeń? Jeżeli tak proszę o podanie szacunkowej ilości opakowań. 

8. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 2. Czy Zamawiający w pozycji 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie testu 

wykrywającego wirusa grypy A i B z nosogardzieli który nie jest pakowany indywidualnie, a w 

opakowania zbiorcze zawierające 25 pasków? (opakowanie plastikowy pojemnik). 

9. Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.24 SIWZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany umowy mogą nastąpić również w przypadku, gdy 

dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji 

jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy? 

10. Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV SIWZ. 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? 

11. Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV SIWZ. 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? 

12. Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.11 SIWZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 10% wartości NETTO niezrealizowanej  części 

umowy? 

13. Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.10 SIWZ. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość 

wprowadzenia limitu kar umownych, których suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu 

Umowy? 

14. Dotyczy pkt IV.1.4.1.3 SIWZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie dokumentów w postaci 

elektronicznej na płycie CD wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność kopii na płycie  

z elektronicznymi pierwowzorami? 

15. Dotyczy pkt IV.1.4.1.3 SIWZ. W przypadku konieczności dostarczenia dokumentów w postaci 

papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie ich w postaci zbindowanych tomów, gdzie 
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poświadczenie za zgodność będzie widniało tylko na pierwszej stronie tomu dla jego pozostałych 

stron? 

 

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 3 opisanego w pytaniu testu 

i podtrzymuje wymagania określone w SIWZ. 

Ad. 2 Zamawiający oczekuje zaoferowania w Pakiecie Nr 2 poz. 3 testów spełniających wymagania 

określone w SIWZ, w tym w Załącznikach Nr 1 i 5 do SIWZ i nie doprecyzuje zapisów SIWZ  

o wymagania, których nie stawiał. 

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 3 testów, które  

w metodyce testu nie mają opisanej interferencji ze strony peroksydazy chrzanowej. 

Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 1 testów w opakowaniach 

po 50 oznaczeń. 

Ad. 5 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 1 testów w opakowaniach po 10 

oznaczeń i tym samym 45 takich opakowań, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 6 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 poz. 1 testów w opakowaniach po 25 

oznaczeń, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ i zaoferowania 16 opakowań po 25 

oznaczeń. 

Ad. 7 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 poz. 2 testów w opakowaniach po 25 

oznaczeń, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ i zaoferowania 15 opakowań po 25 

oznaczeń. 

Ad. 8 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 poz. 2 testu wykrywającego wirusa grypy 

A i B z nosogardzieli który nie jest pakowany indywidualnie, a w opakowania zbiorcze zawierające 25 

pasków (opakowanie plastikowy pojemnik), pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 9-13 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie do Ogólnych warunków umowy 

zaproponowanych w pytaniach zmian. 

Ad. 14 Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie dokumentów o których mowa w pkt IV.1.4.1.3 

SIWZ w postaci elektronicznej na płycie CD wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność kopii na 

płycie z elektronicznymi pierwowzorami. 

Ad. 15 Zamawiający dopuszcza dostarczenie dokumentów o których mowa w pkt IV.1.4.1.3 SIWZ w 

postaci zbindowanych tomów, nie wyraża natomiast zgody aby poświadczenie za zgodność widniało 

tylko na pierwszej stronie tomu dla jego pozostałych stron. 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 


