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Znak sprawy: ZP/220/19/16
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników laboratoryjnych służących do
prowadzenia hodowli komórkowych oraz identyfikacji mutacji w obrębie DNA na potrzeby
Pracowni Cytogenetyki SPSK-2 PUM

Wyjaśnienie nr 2
W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Wykonawca nr 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na poprawienie omyłki SIWZ, polegającej na zaszeregowaniu
produktów z zadania nr 1 jako wyrobów chemicznych. Sondy FISH wymienione w zadaniu nr 1
są wyrobami medycznymi, co wiąże się z korzystniejszą dla Zamawiającego stawką VAT. Czy
Zamawiający dopuści dostarczenie do zadania nr 1 dokumentacji odpowiedniej do dla wyrobów
medycznych?
Odpowiedź: Faktycznie – w SIWZ błędnie zostały zaszeregowane produkty z zadania nr 1
jako wyroby chemiczne. W związku z powyższym Zamawiający pragnie dokonać modyfikacji
wymagań w zakresie rejestracji wyrobów określonych w zadaniu nr 1.
W związku z powyższym Zamawiający wymaga aby wyroby określone w zadaniu 1 były
wyrobami medycznymi i były wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20
maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679). W ramach
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków określonych w SIWZ dla przedmiotu
zamówienia wystarczy Oświadczenie Wykonawcy złożone na poprawionym Formularzu
OFERTY, który stanowi załącznik do niniejszego Wyjaśnienia nr 2
Załączniki:
1. Zmodyfikowany Formularz OFERTY
W związku z tym, iż Wyjaśnienie nr 2 wprowadza istotną zmianę dotyczącą przedmiotu
zamówienia określonego na zadaniu nr 1, konieczne stało się przesunięcie terminu
składania i otwarcia ofert.
Nowy termin składania ofert upływa dnia 05.05.2016 r. o godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.05.2016 r. o godz. 11:00
Z poważaniem

