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zestaw 1 [zam.: 22.07.2019]
1
projekt umowy: § 2, ust. 1
Pytanie:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie uwagi, że zamówienie telefoniczne musi być
potwierdzone drogą pisemną (mailem lub faxem)?
Ten wymóg pozwoli na uniknięcie ewentualnych niedomówień oraz na prawidłowe uwzględnienie
ewentualnych reklamacji.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje zmian w zapisach umowy.
Obowiązująca treść § 2 ust 1 umowy:
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar w terminie:
•
3 dni - dla pakietu 20
•
10 dni - dla pozostałych pakietów
od daty zgłoszenia zamówienia pisemnie, telefonicznie (zamówienie telefoniczne będzie
potwierdzone faxem lub mailem) w godzinach od godz. 9.00 do godz. 13.00
w dni robocze do Banku Tkanek Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich
przy ul. Jana Pawła II 2.
2
projekt umowy: § 4, ust. 3
Pytanie:
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację Projektu Umowy poprzez dopisanie:
„Wartość przedmiotu (…..) przy jednorazowym zamówieniu powyżej 150,00 zł netto”.
Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł koszty transportu,
na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty
wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika,
są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższa propozycję.
3
projekt umowy: § 6, ust. 1
Pytanie:
Zwracamy się z prośbą do Zmawiającego o modyfikację zapisów §6 ust.1 w taki sposób,
aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto.
VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić
do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie
ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania
zamówienia.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższa propozycję.
4
pakiet 9, poz. 1
Pytanie:
Zważywszy na fakt, iż minimalne opakowanie handlowe zawiera 100 szt. pipet zwracamy się z prośbą
do Zamawiającego o ponowne oszacowanie zapotrzebowania.
Uwzględnienie minimalnej ilości w opakowaniu handlowym, zapobiegnie ewentualnym
problemom podczas realizacji zamówienia.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.
5
pakiet 9, poz. 3
Pytanie:
Zważywszy na fakt, iż minimalne opakowanie handlowe zawiera 20 szt. pipet zwracamy się z prośbą
do Zamawiającego o ponowne oszacowanie zapotrzebowania.
Uwzględnienie minimalnej ilości w opakowaniu handlowym, zapobiegnie ewentualnym
problemom podczas realizacji zamówienia.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.
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6
pakiet 11, poz. 1
Pytanie:
Prosimy o dopuszczenie probówek pakowanych po 50 szt. w minimalne opakowanie handlowe
oraz zmianę ilości zapotrzebowanych probówek.
Odpowiedź:
Zamawiający zwiększa ilość do 50 sztuk.
pakiet 11, poz. 3 i 4

7
Pytanie:

Zważywszy na fakt, iż minimalne opakowanie handlowe zawiera 42 szt. pipety zwracamy się z prośbą
do Zamawiającego o ponowne oszacowanie zapotrzebowania.
Uwzględnienie minimalnej ilości w opakowaniu handlowym, zapobiegnie ewentualnym
problemom podczas realizacji zamówienia.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.
8
pakiet 10, poz. 1, 2 oraz pakiet 11, poz. 1, 3, 4
Pytanie:
Zamawiający w tabelach asortymentowo-cenowych wpisał 23% stawkę VAT.
Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę wpisanej stawki VAT na 8% dla produktów, które zostały
zakwalifikowane jako wyroby medyczne.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.
9
projekt umowy: § 2, ust. 1
Pytanie:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla pakietu nr 6 i 7 z 3 dni do 10 dni
roboczych od daty zgłoszenia zamówienia?
Uzasadnienie:
celem zapewnienia jak najdłuższego terminu ważności, produkty każdorazowo
sprowadzane są z zagranicy i w związku z tym, termin dostawy może się przedłużyć
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
Z góry serdecznie dziękujemy.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje zmian w zapisach umowy.
Obowiązująca treść § 2 ust 1 umowy:
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar w terminie:
•
3 dni - dla pakietu 20
•
10 dni - dla pozostałych pakietów
od daty zgłoszenia zamówienia pisemnie, telefonicznie (zamówienie telefoniczne będzie
potwierdzone faxem lub mailem) w godzinach od godz. 9.00 do godz. 13.00
w dni robocze do Banku Tkanek Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich
przy ul. Jana Pawła II 2.
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1
Pytanie:
Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycji 2 wymaga produktu o stężeniu 10X czy 1X?
Odpowiedź:
Zamawiający w pakiecie 2 pozycji 2 wymaga produktu o stężeniu 1X.
2
Pytanie:
Opisane pipety serologiczne występują na rynku w opakowaniach po 300 sztuk.
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ilości na jedno opakowanie 300 sztuk?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania ilości zgodnej z zapisami specyfikacji.

pakiet 2, poz. 2

pakiet 9, poz. 1

3
pakiet 9, poz. 2
Pytanie:
Opisane pipety serologiczne występują na rynku w opakowaniach po 200 sztuk.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie 3 pełnych opakowań po 200 sztuk produktu
co łącznie da 600 sztuk?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania ilości zgodnej z zapisami specyfikacji.
4
pakiet 9, poz. 3
Pytanie:
Opisane pipety serologiczne występują na rynku w opakowaniach po 200 sztuk.
Czy Zamawiający Wyrazi zgodę na zmianę opisu zamówienia na pełne opakowanie 200 sztuk?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania ilości zgodnej z zapisami specyfikacji.
5
Pytanie:
Prosimy by Zamawiający wskazał numer produktu wzorcowego dla tej pozycji.
Odpowiedź:
Zamawiający nie zna numeru produktu wzorcowego.
Prosimy o zaoferowanie produktu zgodnego z zapisami specyfikacji.

pakiet 10, poz. 1

6
pakiet 10, poz. 2
Pytanie:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie 5 pełnych opakowań po 500 sztuk produktów?
Sumarycznie zostanie zaproponowane 2500 sztuk probówek pakowanych w systemie
(20x25 w statywie).
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania ilości zgodnej z zapisami specyfikacji.
7
pakiet 10, poz. 3
Pytanie:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie butelek do hodowli o powierzchni wzrostu
2
182,0 cm ?
Produkty pakowane są po 5 sztuk w łącznym opakowaniu 40 sztuk. Czy zamawiający dopuści produkt
pakowany po 40 sztuk w ilości 7 opakowań co sumarycznie da 280 sztuk?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania produktu w ilości podanej w specyfikacji i zgodnego
z jej zapisami.
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8
pakiet 10, poz. 4
Pytanie:
Opisane butelki do hodowli występują na rynku w opakowaniach po 100 sztuk.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ilości na jedno opakowanie po 100 sztuk?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania ilości zgodnej z zapisami specyfikacji.
9
pakiet 10, poz. 5
Pytanie:
2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na szalki o minimalnej powierzchni wzrostu 19,5cm przy zachowaniu
pozostałych parametrów?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnego z zapisami specyfikacji.
10
pakiet 10, poz. 6
Pytanie:
Opisane szalki do hodowli występują w standardowych opakowaniach po 200 sztuk.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę ilości na jedno opakowanie 200 sztuk?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania ilości zgodnej z zapisami specyfikacji.
pakiet 7
11
Pytanie:
W związku z publikacją na stronie Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia na zakup:
„Płynu do przechowywania tkanek (objętość 100 ml), roztwór dedykowany do przechowania tkanek i organów
ludzkich, chroniący komórki przed apoptozą. Płyn powinien nadawać się zarówno do przewożenia,
jak i przechowywania tkanek w temperaturze od 2°C do 8°C, Przetestowany pod względem sterylności
(pakiet nr 7)”,

składamy zapytanie:
Urząd Rejestracji Wyrobów Medycznych zaklasyfikował płyny do przechowywania
organów ludzkich do wyrobów medycznych klasy III (wymagane oznakowanie CE, VAT
8%)
prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie opakowania 1000ml płynu zawierającego minimum dwie
substancje lecznicze (allopurinol i adenozynę lub ketoglutaran i histydynę) oraz doprecyzowanie
w treści ogłoszenia właściwej stawki VAT.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania produktu o objętości 100 ml. z 23% stawką podatku VAT.
12
projekt umowy: § 2, ust. 1
Pytanie:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 7 dni roboczych?
Z uwagi na konieczność sprowadzenia produktów z zagranicy dostawa w ciągu 3 dni nie jest możliwa.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonał zmian w zapisach umowy.
Obowiązująca treść § 2 ust 1 umowy:
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar w terminie:
•
3 dni - dla pakietu 20
•
10 dni - dla pozostałych pakietów
od daty zgłoszenia zamówienia pisemnie, telefonicznie (zamówienie telefoniczne będzie
potwierdzone faxem lub mailem) w godzinach od godz. 9.00 do godz. 13.00
w dni robocze do Banku Tkanek Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich
przy ul. Jana Pawła II 2.
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13
projekt umowy: § 2, ust. 1
Pytanie:
Czy Zamawiający wyraża zgodę aby wyłączną formą komunikacji pomiędzy stronami w zakresie formy
składania zamówień była forma elektroniczna email i w tym zakresie Zamawiający dokona stosownej
modyfikacji?
Uzasadnienie:
Wykonawca planuje w najbliższym czasie zrezygnować z użytkowania faksu jako środka
komunikacji. W bezpieczeństwie o poprawienie i sprawne odbieranie korespondencji
przez cały okres trwania umowy, zwracamy się z prośbą o modyfikację powyższego
postanowienia.
Odpowiedź:
Zamawiające w wzorze umowy zawarł zapis (zamówienie telefoniczne będzie potwierdzone faxem
lub mailem). Na etapie realizacji umowy Wykonawca może uzgodnić z Zamawiającym z której opcji
będą korzystać.
projekt umowy: § 7, ust. 1
14
Pytanie:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 5%?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.
15
pakiet 8
Pytanie:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na udostępnienie adresu bezpłatnej strony internetowej,
gdzie znajdują się certyfikaty badań kontroli jakości i tym samym odstąpi od wymogu dostarczania
ww. dokumentów do każdej serii podłoży?
Odpowiedź:
Zamawiający dokonał zmian w zapisach specyfikacji.
Nowe brzmienie pakietu 8 poz. 1:
Sterylne, jednorazowe podłoża do badania jałowości produktów. (Objętość 40ml)
Sterylne, jednorazowe butelki hodowlane zawierające kompletne podłoże hodowlane
oraz czynnik neutralizujący antybiotyki. Podłoże hodowlane musi umożliwiać wzrost
mikroorganizmów tlenowych, beztlenowych i fakultatywnych. Butelki z podłożem
wzrostowym muszą być kompatybilne z systemem do wykrywania drobnoustrojów
BACT/ALERT®, metodą kolorymetryczną. Butelki hodowlane muszą umożliwiać sterylne
wprowadzenie maksymalnie 10 ml próbki produktu badanego. Do każdej serii podłoży
dostępny jest certyfikat badań kontroli jakości potwierdzający wykonanie badań: pH,
sterylności, kontroli wydajności wzrostu drobnoustrojów zgodnie z Farmakopeą
europejską i polską lub dokumentem równoważnym w zakresie biologicznych metod
badania wydanym przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych.
16
Pytanie:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie kolumny pt. „cena za 1 opakowanie netto”?
Odpowiedź:
Nie.

str. 6 (z 8)

pakiet 8

CLO/ZP/ 23 /2019
zestaw 2

zam.: 23.07.2019 r.

17
pakiet 8
Pytanie:
Czy biorąc pod uwagę sformułowanie „W skład pakietu wchodzi taka sama ilość podłoży do wzrostu
mikroorganizmów tlenowych, beztlenowych i fakultatywnych.” oraz podana ilość 1200, przy możliwości
zaoferowania dwóch rodzajów podłoży, które w sumie spełnią podane wymagania, oferent powinien
zaoferować po 600 szt. każdego z podłoży i tym samym podać dwie nazwy handlowe i dwa numery
katalogowe?
Odpowiedź:
Zamawiający dokonał zmiany treści specyfikacji.
Zmieniona treść specyfikacji została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
18
pakiet 8
Pytanie:
Czy w związku z tym, że podłoża do systemu BacT/ALERT nie są produktami leczniczymi, a służą
do wykrywania drobnoustrojów, które mogą być obecne w produktach przetworzonych
lub przygotowanych aseptycznie, Zamawiający odstąpi od wymogu, że podłoża te muszą
być wytwarzane zgodnie z ujednoliconymi w ramach Unii Europejskiej standardami jakości
dla produktów leczniczych?
Odpowiedź:
Zamawiający dokonał zmiany treści specyfikacji.
Zmieniona treść specyfikacji została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
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1
pakiet 8, poz. 2
Pytanie:
W
związku z odpowiedziami na pytania oraz dokonanymi modyfikacjami
w pakiecie nr 8, prosimy o odpowiedź na dodatkowe pytanie dotyczące formularza
ofertowego, pakiet 8 pozycja 2:
Czy Zamawiający zgodzi się na osobą wycenę dwóch produktów wchodzących w skład zestawu
w pozycji nr 2?
Jeden produkt jest liofilizatem szczepów wzorcowych, a drugi rozpuszczalnikiem
do zawieszenia i ponownego uwodnienia mikroorganizmów.
Każdy z produktów ma odrębny numer katalogowy i inną cenę.
W związku z powyższym prosimy o wyrażenie zgody na wycenę produktów w dwóch oddzielnych
wierszach.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza podanie w formularzu cenowym sumy dwóch produktów wchodzących
w skład zestawu oraz podanie dwóch nazw handlowych/numerów katalogowych. W takim przypadku
prosimy o sporządzenie załącznika do ofert, w którym Wykonawca przedstawi wycenę
poszczególnych pozycji zestawu i poda ich nazwę lub nr katalogowy.
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