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Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ
na: Dostawę materiałów do badań laboratoryjnych
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Koninie informuje, że wpłynęły
zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o następującej treści:
Pytanie 1:
Dotyczy pakietu XIX – materiały do ASA.
Czy Zamawiający dopuści wydzielenie z pakietu poz. 1 i utworzenie nowego pakietu,
umożliwi to wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza wydzielenia z pakietu poz. 1 i utworzenia nowego pakietu.
Pakiety pozostają bez zmian.
Pytanie 2:
Dotyczy pakietu VII – Wzorce do kontroli.
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z Pakietu VII pozycji nr 1,2,3,4, i utworzenie z nich
oddzielnego pakietu. Umożliwi to złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert
przetargowych przez większą ilość Oferentów, a tym samym zwiększy szanse na uzyskanie
przez Zamawiającego korzystniejszej ceny. Dodatkowo zwracamy się z prośbą o
dopuszczenie dla pozycji 1 roztworów o objętości 125 ml w miejsce roztworów o objętości
100 ml.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wydzieli z pakietu pozycji 1,2,3,4.Pakiety pozostają bez zmian.
Zamawiający dopuszcza dla pozycji 1 roztworów o objętości 125 ml w miejsce roztworów o
objętości 100 ml.
Pytanie 3:
Dotyczy pakietu VII – wzorce do kontroli, pozycja 1.
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wzorca arsenu, As będącego mieszaniną jonów As3+
i As5+, którego matrycą jest HNO3 lub jeśli nie, czy zamawiający dopuści zaoferowanie
wzorca As3+ w matrycy HCl/NaOH/NaHCO3.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wzorca arsenu, As będącego mieszaniną jonów
As3+ i As5+, którego matrycą jest HNO3 oraz zamawiający nie dopuszcza zaoferowania
wzorca As3+ w matrycy HCl/NaOH/NaHCO3.
Pytanie 4:
Dotyczy pakietu VII – Wzorce do kontroli poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wzorcowego boru w odniesieniu do SRM z NIST
c=1000±5mg/L w matrycy NH4OH i w objętości 125 ml, zamiast 100 ml.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wzorcowego boru w odniesieniu do SRM z NIST
c=1000±5mg/L w matrycy NH4OH i w objętości 125 ml, zamiast 100 ml.
Pytanie 5:
Dotyczy projektu umowy.
§ 1 ust.6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na samodzielne pobieranie certyfikatów kontroli
jakości ze strony producenta lub ich wysłanie przez Wykonawcę droga e-mailową?
Odpowiedź:
Zamawiający wyrażą zgodę na samodzielne pobieranie certyfikatów kontroli jakości ze strony
producenta lub ich wysłanie przez Wykonawcę droga e-mailową. Zapis § 1 ust.6 umowy
zostanie zmieniony.
Pytanie 6:
§ 1 ust.6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na jednorazowe wysłanie kart charakterystyk w
postaci plików nagranych na płytę CD?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na jednorazowe wysłanie kart charakterystyk w postaci plików
nagranych na płytę CD. Zapis § 1 ust.6 umowy zostanie zmieniony.
Pytanie7:
§ 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie cen jednostkowych brutto, a co za tym
idzie wartości brutto umowy, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zwiększenie cen jednostkowych brutto, a co za tym idzie
wartości brutto umowy, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT.
Pytanie 8:
§ 8Czy 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?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zmiany stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej
przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej
stawki VAT.
Pytanie 9:
§ 8Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu 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?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zmiany stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej
przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania
uprzywilejowanej stawki VAT, , z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto.
Pytanie 10:
§ 5 Czy Zamawiający dopuści zmianę określenia „ opóźnienie” na „zwłoka”?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zmiany określenia „ opóźnienie” na „zwłoka”.
Pytanie 11:
§ 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości netto?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na naliczanie kar od wartości netto.

Pytanie 12:
§ 5 ust.1 lit.c Czy Zamawiający zmieni zapis „ ..50 zł” na wartość procentową kary?
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmieni zapisu w § 5 ust.1 lit.c.
Pytanie 13:
§ 5 ust.1 lit.a Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kary od wartości niezrealizowanej
części umowy? Uzasadnienie: Jeżeli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana
w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie od umowy dotyczyć niewielkiej partii
towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę
będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości
dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na naliczanie kary od wartości niezrealizowanej części
umowy. Zapis w § 5 ust.1 lit.a pozostaje bez zmian.
Pytanie 14:
§ 5 Czy Zamawiający obniży limit kar umownych, których suma nie przekroczy 10%
wartości netto przedmiotu umowy?
Odpowiedź:
Zamawiający nie obniży limitu kar umownych, zapis § 5 pozostaje bez zmian.
Pytanie 15:
§ 2 Czy Zamawiający wprowadzi do projektu umowy zapis dotyczący minimalnego poziomu
zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wprowadzi do projektu umowy zapisu dotyczącego minimalnego poziomu
zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany. Zapisy §1 pkt.7 i 8 pozostaną bez zmian.
Pytanie 16:
§ 2 Czy Zamawiający może określić maksymalny okres czasu, na który może zostać
anektowana umowa? Uzasadnienie: Sugerujemy maksymalnie kwartał, gdyż przy umowach
długoterminowych istnieje konieczność ponownej weryfikacji zaoferowanych przez
Wykonawcę cen z powodu wzrostu cen zakupu u dostawców.
Odpowiedź:
Zamawiający nie określi maksymalnego okres czasu, na który może zostać anektowana
umowa. Nawet jeśli byłby zapis o terminie, w którym mogłoby nastąpić anektowanie, to
trudno wprowadzić gwarancję, że strony dokonają ustaleń treści które miałyby zostać
wprowadzone. Gwarancja anektowania nie jest gwarancją dokonania ustaleń, które byłyby
podpisane.
Pytanie 17:
§ 8 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.
Odpowiedź:
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 związku z powyższym w umowie zostaną wprowadzone zapisy.
Pytanie 18:
Pakiet VI.
Zwracamy się z zapytaniem do zamawiającego, do jakiej metody przeznaczone będą roztwory
wzorcowe z poz. 7 (ASA?ICP)?
Odpowiedź:
Roztwory wzorcowe z poz. 7 będą przeznaczone do metody ASA.
Pytanie 19:
Poz. 10 Materiały VHG sprowadzane SA bezpośrednio z USA a odprawa celna znacznie
wydłuża termin realizacji. Mając na uwadze daty ważności materiały są dostarczane na
bezpośrednie zamówienie klienta. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu
realizacji dla pakietu VI do 42 dni?
Odpowiedź:
Termin realizacji pozostaje bez zmian – maksymalnie 30 dni.
Pytanie 20:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiałów wraz z certyfikatami w języku
angielskim załączonym przez producenta, bez instrukcji w języku polskim dla Pakietu VI?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na dostawę materiałów wraz z certyfikatami w języku angielskim
załączonym przez producenta, bez instrukcji w języku polskim dla Pakietu VI.
Pytanie 21:
Pakiet XXI
Pozycja 1.Wzorzec barwy wody Reageconu nie jest przygotowywany zgodnie z norma ISO
17025. Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiału bez akredytacji? W załączeniu
kopia przykładowego certyfikatu. Jeśli nie, czy zamawiający wyrazi zgodę na wykluczenie tej
pozycji z Pakietu?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany wzorzec Barwy wody Reageconu.
Pytanie 22
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiałów wraz z certyfikatami w języku
angielskim załączonym przez producenta, bez instrukcji w języku polskim dla Pakietu XXI?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na dostawę materiałów wraz z certyfikatami w języku angielskim
załączonym przez producenta, bez instrukcji w języku polskim dla Pakietu XXI.
Pytanie 23:
Materiały REA ze względu na daty ważności sprowadzane są bezpośrednio na konkretne
zamówienie Zamawiającego transportem drogowym co znacznie wydłuża termin dostawy.
Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji dla Pakietu XXI do 35 dni?
Odpowiedź:
Termin realizacji pozostaje bez zmian – maksymalnie 30 dni.

Pytanie 24:
W § 6 pkt. 4 wzoru umowy widnieje zapis:
„W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust.3 Wykonawca zobowiązuje się
do dostarczenia na własny koszt przedmiotu zamówienia odpowiednio: w żądanej ilości,
pełnowartościowego lub spełniającego wymagania Zamawiającego określone w załączniku nr
2 do niniejszej umowy w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającą
reklamacji”.
Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na:
„ W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 Wykonawca zobowiązuje
się do dostarczenia na własny koszt przedmiotu zamówienia odpowiednio: w żądanej ilości,
pełnowartościowego lub spełniającego wymagania Zamawiającego określone w załączniku nr
2 do niniejszej umowy w terminie do 30 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającą
reklamacji.
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia zapisu w W § 6 pkt. 4 wzoru umowy.
Pytanie 25:
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę projektu umowy § 5 pkt. b na:
b) za każde opóźnienie w ustalonym w umowie i zamówieniach cząstkowych terminach
dostawy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto danej dostawy, za każdy dzień opóźnienia,
nie więcej niż 15 % wynagrodzenia brutto niedostarczonego przedmiotu umowy lub 10 %
wynagrodzenia brutto za całość przedmiotu umowy, o których mowa W § 3 ust. 1 pkt.c
umowy przy wartości za całość przedmiotu umowy poniżej 20.000, pln.
Odpowiedź:
Zapis wzoru umowy w § 5 pkt. b pozostaje bez zmian.
Pytanie 26:
Czy zamawiający może podać skład pożywek w pakiecie VIII pozycji 1, 60 oraz 61?
Odpowiedź:
Zamawiający podaje składy pożywek:
Poz. 1 – Roztwór fizjologiczny z peptonem MRD
Skład: enzymatyczny hydrolizat kazeiny – 1,0g
Chlorek sodu – 8,5 g na 1000 ml
pH = 7,0±0,2
Poz. 60 – Bulion sojowy
Skład: pankreatynowy hydrolizat kazeiny – 17,0 g/l
Papainowy hydrolizat mąki sojowej – 3,0 g/l
Chlorek sodu – 5,0 g/l
Dwuzasadowy fosforan potasu – 2,5 g/l
Glukoza – 2,5 g/l
pH = 7,3 ±0,2
Poz. 61 Agar E – odżywczy
Skład: ekstrakt mięsny – 3,0 g
enzymatyczny hydrolizat tkanek zwierzęcych – 5,0 g
chlorek sodu – 5,0 g
agar – od 9g do 18g (15g)na 1000 ml
pH=7,4±0,2
Pytanie 27:
Czy zamawiający dopuszcza w pakiecie VIII pozycji 55. Osobno Bazę bulionu z
seleninem sodu i dodatek w postaci kwaśnego seleninu sodu?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w pakiecie VIII pozycji 55 osobno bazę bulionu oraz dodatek
w postaci kwaśnego seleninu sodu , odpowiednio:
SF baza - 10 x 500g
Kwaśny selenin sodu – 10 x 100g
Pytanie 28:
Czy zamawiający może podać skład pożywki w pakiecie VIII pozycji 65?
Czy zamawiający w pakiecie VIII pozycji 65 dopuszcza opakowanie 500g?
Odpowiedź:
Ekstrakt z serc wołowych jest to składnik wielu pożywek sporządzanych w
laboratorium.
Przykładowe parametry: postać – proszek, kolor-brązowy, rozpuszczalność w wodzie
( 2%) – całkowita, pH roztworu – 7,0±0,5, azot całkowity- min. 10,5%, azot amonowy
– min. 1,0%.
Zamawiający nie dopuszcza opakowania 500g.
Pytanie 29:
Do poz. 4,6 – szkło miarowe
Nie ma butelek laboratoryjnych w klasie A. Czy Zamawiający dopuszcza butelki
bezbarwne ze szkła boro krzemowego, z czerwoną nakrętką ( sterylizacja do 200 st.
C 250 ml i 100 ml?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza butelki bezbarwne ze szkła borokrzemowego, z czerwoną nakrętką
( sterylizacja do 200 st. C) poj. jak w siwz 250 ml i 1000 ml, szkło musi być obojętne.
Pytanie 30:
Czy Zamawiający może podać skład pożywki w pakiecie VIII poz. 63?
Odpowiedź:
Zamawiający podaje skład pożywki:
Total nitrogen 10,0 – 12,5
Amino nitrogen - 5,1
Sodium chloride – 0,3
Tipial analysis (%w/w)
Pytanie 31:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 19 suplementu zgodnie z
załączoną metodyką?
Odpowiedź:
Suplement musi być zgodny z normą PN-EN ISO 7932:2005.
Pytanie 32:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 30 podłoża z terminem ważności
min. 6 tygodni w dniu dostawy do zamawiającego?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w pozycji 30 podłoża z terminem ważności
min. 6 tygodni w dniu dostawy do zamawiającego.
Pytanie 33:
Zwracamy się z prośbą o podanie składu podłoża w pozycji 61.
Odpowiedź:
Poz. 61 Agar E – odżywczy
Skład: ekstrakt mięsny – 3,0 g
enzymatyczny hydrolizat tkanek zwierzęcych – 5,0 g
chlorek sodu – 5,0 g

agar – od 9g do 18g (15g)na 1000 ml
pH=7,4±0,2
Pytanie 34:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 65 produktu w opakowaniu 500g?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w pozycji 65 produktu w opakowaniu 500g.
Pytanie 35:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 66 testu paskowego?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pozycji 66 testu paskowego.
Pytanie 36:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 13 - 15, 21, 31 - 34, 40, 45, 47, 49,
51, 57, 59, 61, 66? Wydzielenie tych pozycji z pakietu umożliwi złożenie ofert większej
liczbie Wykonawców i znacznie zwiększy konkurencyjność cen.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 13 - 15, 21, 31 - 34, 40, 45, 47, 49,
51, 57, 59, 61, 66. Pakiet pozostaje bez zmian.
Pytanie 37:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby Wykonawca nie załączał certyfikatów kontroli jakości
podłoży mikrobiologicznych do paczki, lecz udostępnił je na swojej stronie www, gdzie są
łatwo dostępne?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę aby Wykonawca nie załączał certyfikatów kontroli jakości
podłoży mikrobiologicznych do paczki, lecz udostępnił je na swojej stronie www, gdzie są
łatwo dostępne.
Pytanie 38:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby Wykonawca nie załączał kart charakterystyki do każdej
dostawy, lecz w postaci zbindowanej książki wszystkich kart tylko do pierwszej dostawy.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę aby Wykonawca nie załączał kart charakterystyki do każdej
dostawy, lecz w postaci zbindowanej książki wszystkich kart tylko do pierwszej dostawy.
Pytanie 38:
Pakiet XI – szkło miarowe
Punkt 2 – Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pipet z oznaczeniem niebieskim?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pipet z oznaczeniem niebieskim.
Pytanie 39:
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 55 oraz 61 i utworzenie oddzielnego pakietu.
Zgoda na powyższe pozwoli naszej firmie złożyć bardzo atrakcyjną cenowo ofertę.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wydzieli pozycji 55 oraz 61 i nie utworzy oddzielnego pakietu.

