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Dotyczy postępowania na dostawę „Odczynników, materiałów kontrolnych i 
zużywalnych do wykonywania oznaczeń leukocytów resztkowych w 
ubogoleukocytarnych składnikach krwi oraz jednoczesnego oznaczania resztkowych 
leukocytów, erytrocytów i płytek krwi w świeżym osoczu na cytometrze BD 
FACSCalibur 4CA w okresie 18 miesięcy dla RCKiK im. prof. Dr hab. Tadeusza 
Dorobisza we Wrocławiu.   
 
Znak sprawy: 18/Z/2018 
 
Pytanie 1. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia poz. nr 2 
 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu ważności dla pozycji  LP.2 na: – termin 
ważności nie krótszy niż  3 miesiące.  

W przypadku oferowanych odczynników gwarantujemy, że okres ich ważności w chwili 
dostawy wynosi min. 3 m-ce. Zamawiający może zamawiać odczynniki sukcesywnie co 
gwarantuje, że zostaną one wykorzystane w terminie ważności. Czy w związku z powyższym 
Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników z minimalnym 3 miesięcznym 
terminem ważności w momencie dostawy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza odczynniki z minimalnym 4 miesięcznym terminem ważności w 
momencie dostawy. 

Pytanie 2. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia poz. nr 3 
 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu ważności dla pozycji LP. 3 na: – termin 
ważności nie krótszy niż  6 tygodni. W przypadku  materiałów kontrolnych,  ich specyfika 
biologiczna limituje   termin ważności  i  są one produkowane na zamówienie Użytkownika, 
zgodnie z harmonogramem produkcji, w celu utrzymania terminowych dostaw i możliwie 
maksymalnych terminów ich ważności. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji wymagań zamawiającego 18/Z/2018. 

 
Pytanie 3. Dotyczy rozdział II pkt. 3 Specyfikacji Wymagań Zamawiającego: 
 
W związku z tym, że oferowane przez naszą firmę produkty dostarczane są bezpośrednio z 
zagranicy, zwracamy się z prośbą o odstąpienie od konieczności dołączenia do każdej 
dostawy certyfikatu serii lub świadectwa kontroli jakości lub certyfikatu kontroli jakości w 
zamian za udostępnienie strony internetowej, z której Zamawiający będzie mógł 
samodzielnie pobrać wymagany dokument (certyfikat kontroli jakości) dla określonego 
numeru katalogowego oraz nr LOT. 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza pobieranie certyfikatów kontroli jakości odczynników z 
udostępnionej strony internetowej.   
 
Pytanie 4. Dotyczy wzoru umowy § 3 pkt. 1   
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 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie odczynników i materiałów zużywalnych do 
Jego siedziby w terminie 10 dni roboczych od daty złożenia pisemnego zamówienia, ze 
względu na uwarunkowania produkcyjne i logistyczne. 

 
         Odpowiedź: 
         Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie odczynników i materiałów zużywalnych do Jego 

siedziby w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia pisemnego zamówienia. 
 
 
Pytanie 5. Dotyczy wzoru umowy § 5 pkt. 4 
Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy brakującego asortymentu do 5 dni 
roboczych. 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy brakującego asortymentu do 5 
dni roboczych. 
 
 
6. Dotyczy wzoru umowy § 7 pkt. 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych za nieterminowe dostawy do 
0,5% wartości niedostarczonego w terminie asortymentu, jednak nie mniej niż 10 zł za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji wymagań zamawiającego 18/Z/2018. 
 


