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INORMACJA W SPRAWIE ZAPYTAŃ DO POSTĘPOWANIA POD NAZWĄ:
„SUKCESYWNA DOSTAWA TESTÓW FOTOMETRYCZNYCH, ODCZYNNIKÓW
CHEMICZNYCH, SZKŁA LABORATORYJNEGO, AKCESORIÓW
LABORATORYJNYCH I INNYCH MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH„
Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie zawiadamia
na podstawie pkt. 7.1. i 7.2. rozdziału III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),
że w dniach 8 – 11 kwietnia 2013r. wpłynęły do Zamawiającego pisma z prośbą
o odpowiedź na niżej wymienione pytania, dotyczące przetargu nieograniczonego z
zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych pod nazwą: „Sukcesywna dostawa
testów fotometrycznych, odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego, akcesoriów
laboratoryjnych i innych materiałów laboratoryjnych”. Zamawiający udzielił stosownych
odpowiedzi.
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający dopuści podłoże w pozycji 7 zawierające dodatkowo fiolet etylowy oprócz
związków wymienionych w określonych w zadaniu ilościach. Podłoże z pozycji 7 można zatem
wykorzystać w kierunku badań do potwierdzania enterokoków izolowanych z próbek wody.
Skład podłoża załączam do wiadomości. Podłoże z pozycji 7 można wykorzystać do badań
zamierzonych zgodnie z ustalona pozycją jak również dodatkowo do badań z pozycji 8.
Czy w takim razie Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w/w podłoża jedynie w pozycji 7
pozostawiając wolne miejsce w pozycji 8?
Odpowiedź nr 1
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zaoferowanie w pozycji 7 części nr 6 produktu
zawierającego dodatkowo fiolet etylowy. W związku z powyższym Zamawiający zawiadamia
również, iż nie wyraża zgody na zaoferowanie produktu jedynie w pozycji 7 części nr 6
pozostawiając wolne miejsce w pozycji 8 części nr 6.
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający w pozycji 4 Bactident Indol dopuści zaoferowanie odczynnika Kovacsa
w objętości 100 ml i zaoferowanie 2 pojemników po 100 ml każdy?
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Odpowiedź nr 2
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zaoferowanie w pozycji 4 części nr 6 odczynnika
Kovacsa zamiast odczynnika Bactident Indol.
Pytanie nr 3
Czy Zamawiający dopuści w pozycji 9 do zaoferowania podłoża ENDO w opakowaniu 500 g
z długim terminem przydatności do użycia? Zamawiający podał niewielką ilość 2 x 250g. Tylko
jedna firma w Polsce jest w stanie spełnić ten warunek, w związku z tym jest to naruszenie zasad
uczciwej konkurencji i wskazanie na jednego dostawcę jeszcze przed zakończeniem procedury
przetargowej.
Odpowiedź nr 3
Informujemy, iż Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w pozycji 9 części nr 6
zamiennie 1 opakowania produktu o wadze 500 g zamiast 2 opakowań o wadze 250 g. Powyższa
możliwość wynika z pkt. 4.3.10 rozdziału III SIWZ, gdzie Zamawiający określił, iż: „przedmiot
zamówienia musi zostać zaoferowany w opakowaniach wymaganych przez Zamawiającego.
W szczególnych przypadkach w razie niemożności zaoferowania wymaganych przez
Zamawiającego opakowań Wykonawca ma prawo zaproponować inne opakowanie najbardziej
zbliżone do wymaganego zaznaczając to wyraźnie w ofercie. Zaoferowane opakowania muszą
gwarantować możliwość dostarczenia dokładnie takich ilości towaru, jakich wymagał w SIWZ
Zamawiający”.
Pytanie nr 4
Zamawiający, pisząc sączki GF/A Whatman jednoznacznie wskazuje producenta. Prosimy
o wykreślenie tego zapisu z formularza cenowego.
Odpowiedź nr 4
Zamawiający informuje, iż nie wykreśli zapisu WHATMAN w pozycji 4 części nr 5. Uzasadniając
powyższą decyzję informujemy, że Zamawiający wskazał producenta sączków GF/A, ponieważ
oznaczenia wykonywane na tych sączkach są sprawdzone i zwalidowane. Co istotniejsze
Laboratorium Zamawiającego na wspomniane oznaczenia posiada akredytację. Wprowadzenie
nowych sączków stawia Laboratorium przed długą, kosztowną pracą walidacyjną, a także przed
procesem sprawdzenia nowego produktu pod kątem jego przydatności do prowadzonych badań.
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Pytanie nr 5
Proszę o podanie wielkości opakowań jednostkowych wzorców (pozycje 6-11).
Odpowiedź nr 5
Zamawiający informuje, iż opakowania jednostkowe wzorców z pozycji nr 6 – 11 z części nr 4
wynoszą 100 ml. W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zapisy „z certyfikatem
zgodności z materiałem odniesienia” stanowiące część opisu produktów w pozycjach nr 6 – 11
części nr 4 formularza nr 1 (załącznik do SIWZ) ulega modyfikacji (w każdej pozycji z osobna) na
następujący: „z certyfikatem zgodności z materiałem odniesienia (op. 100 ml)”
Pytanie nr 6
Pozycje 12-14, proszę o doprecyzowanie, jakiego rodzaju asortyment wskaźników Zamawiający
ma na myśli. Czy chodzi o paski wskaźnikowe, czy testy wizualne czy też testy NANOCOLOR?
Odpowiedź nr 6
Zamawiający informuje, iż w pozycji nr 12 – 14 części nr 4 pod pojęciem „wskaźniki na”
Zamawiający miał na myśli „wskaźniki rurkowe”. W związku z powyższym Zamawiający
informuje, iż zapisy: „wskaźniki na” stanowiące część opisu produktów w pozycjach nr 12 – 14
części nr 4 formularza nr 1 (załącznik do SIWZ) ulega modyfikacji (w każdej pozycji z osobna) na
następujący: „wskaźniki rurkowe na”
Pytanie nr 7
Czy Zamawiający zaakceptuje bibułę filtracyjną jakościową o wymiarach 45 x 56 cm, która jest
dostępna w powszechnym obrocie handlowym?
Odpowiedź nr 7
Zamawiający

informuje iż dopuszcza do zaoferowania bibułę filtracyjną o wymiarach

45 x 56 cm. W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zapis: „bibuła filtracyjna
jakościowa 450x450 (op. 500 ark.)” stanowiący część opisu bibuły filtracyjnej w pozycji nr 1
części nr 5 formularza nr 1 (załącznik do SIWZ) ulega modyfikacji na następujący: „bibuła
filtracyjna jakościowa 450 – 580 mm x 450 – 580 mm (op. 500 ark.)”
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Pytanie nr 8
Proszę o sprecyzowanie przez Zamawiającego materiału, z którego ma być wykonana gilza
ekstrakcyjna (podane zostały wykluczające się materiały).
Odpowiedź nr 8
Zamawiający informuje iż gilzy z pozycji nr 5 części nr 5 mają być wykonane z czystej celulozy.
W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zapis „Gilzy celulozowe z włókna
bawełnianego, ekstrakcyjne” stanowiące część opisu produktu w pozycji nr 5 części nr 5
formularza nr 1 (załącznik do SIWZ) ulega modyfikacji na następujący: „Gilzy celulozowe,
ekstrakcyjne”
Pytanie nr 9
Proszę o podanie numeru katalogowego sączków bakteriologicznych Whatman, w celu
zidentyfikowania produktu i wykluczenia pomyłki.
Odpowiedź nr 9
Sączki bakteriologiczne marki WHATMAN z pozycji nr 3 części nr 5 posiadają następujący
numer katalogowy: 10 407312. W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zapis
„kratkowane w taśmie, marki Whatman (op. 4x100 szt.)” stanowiący część opisu produktu w
pozycji nr 3 części nr 5 formularza nr 1 (załącznik do SIWZ) ulega modyfikacji na następujący:
„kratkowane w taśmie, marki Whatman (op. 4x100 szt.); nr kat. 10 407312”
Pytanie nr 10
Proszę o sprecyzowanie wymagań dotyczących buforu technicznego. Jeżeli Zamawiający ma na
myśli bufor do użytku laboratoryjnego, to jego dokładność wynosi ± 0,05; czy taki będzie
odpowiadał wymaganiom?
Odpowiedź nr 10
Zamawiający informuje iż roztwór buforowy techniczny z pozycji nr 42 części nr 2 ma posiadać
dokładność co najmniej ± 0,05. W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż w pozycji
nr 42 części nr 2 formularza nr 1 (załącznik do SIWZ) zapis o treści: „Roztwór buforowy techn.
pH 7,00 ± 0,5” ulega modyfikacji na następujący: „Roztwór buforowy techn. pH 7,00 ± 0,05”.
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Pytanie nr 11
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu umowy § 7 ust. 1 na:
„W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji zamówienia o którym mowa
w § 6 ust. 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości
niezrealizowanej dostawy za każdy dzień opóźnienia.” Wysokie kary umowne w przypadku
ewentualnego opóźnienia, zaburzają rachunek ekonomiczny tego kontraktu, a tym samym
ograniczają ilość Wykonawców chętnych do udziału w w/w postępowaniu przetargowym. W tej
sytuacji prosimy o zmianę w/w zapisu umowy.
Odpowiedź nr 11
Zamawiający informuje iż nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy w zakresie wysokości kar
umownych przewidzianych w § 7 ust. 1.
Pytanie nr 12
Czy Zamawiający dopuszcza w części 5 poz. 1 zaoferowanie bibuły jakościowej w rozmiarze
większym niż 450x450 mm – tzn. 450x560 mm.
Odpowiedź nr 12
Zamawiający

informuje iż dopuszcza do zaoferowania bibułę filtracyjną o wymiarach

45 x 56 cm. W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zapis: „bibuła filtracyjna
jakościowa 450x450 (op. 500 ark.)” stanowiący część opisu bibuły filtracyjnej w pozycji nr 1
części nr 5 formularza nr 1 (załącznik do SIWZ) ulega modyfikacji na następujący: „bibuła
filtracyjna jakościowa 450 – 580 mm x 450 – 580 mm (op. 500 ark.)”
Zamawiający informuje, iż termin na składanie ofert oraz pozostałe terminy
i postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. Prosimy o uwzględnienie przedstawionych zmian
w sporządzanych ofertach. Zmiany te są wiążące dla wszystkich stron postępowania.
Jednocześnie informujemy, iż na stronie internetowej Zamawiającego dostępne są
zmodyfikowane formularze nr 1 (załączniki do SIWZ) zawierający wszystkie zmiany
wprowadzone przez Zamawiającego.
Osoba upoważniona do kontaktu: p. Marek Kowalski – tel. 091 489 88 13.
Z poważaniem
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