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POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
w skierniewicach

Telefony:Centrala 833-4ó-00

Dyrektor 833-30-21

Tel/Fax 833-30-21

ul. Piłsudskiego 33
96-100 Skierniewice

Nasz znak: PSSE.SAT.224,4. 1 8 Skierniewice , dnia 24.09. l8,

Pytania i odpowiedzi

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach udziela odpowiedzi na

pytania dotyczące przetargu na dostawę odczynników i wzorców chemicznych,
podłóż bakteriologicznych, testów bakteriologicznych, lateksów, surowic i krąźków.
nr postępowania PSSE. SAT.224.4. 1 8

SKIERNlEWICE - nakiet D (zalącznik nr 9)

1. Czy Zunawiaj ący nie popełnił omyłki pisarskiej podając w pozycji nr 1 i 2 to samo podłoże o
tej samej pojemności butelki? Prosimy o wyjaśnienie czy pozycja została zdublowana czy
powinny być to podłoża o różnej objętości.

Ad l. Tak, nastąpiła pomyłka, poz.l będzie Agar siarczynowo-źel azawy, na naszej stronie jest jrrż

poprawiony załącznik nr 9.

2. Czy Zarnawiający wyrazi zgodę by producent rtie załączŃ cerlyfikatów kontroli jakoŚci

podłoży mikrobiologicznych do paczki, lecz udostępnił je na swojej stronie www, gdzie są

łatwo dostępne?
Ad 2. Tak

L Czy Zamawialący wyrazi zgodę na zaoferowanie testu zgodnte z załączoną metodyką
(załącznik nr 1 do pytań)?

Ad 1. Tak

Dowczv: Tesr rlo wvkrvwania oksvdazv lt nólrocze 20l8 PSSE SKIERN|EWICE - nakicl K
(zalacznik nr 16)

l . Czy Zamavliający wytazi zgodę na zaoferowanie t€stu zgodnie z załączoną metodyką
(załączniknr 2 do plłń)?

Ad l. Tak

Dotvczv: SIWZ
I. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczania kart charakterystyki wraz z kńdą dostawą,

jeśli dokumenty te Wykonawca dołączy do pierwszej dostawy w formie zbindowanej książki?
W przypadku aktualizacji kar1, Wykonawca dośle aktualizowane wersje kart.

Ad 1. Tak

(załacznik nr 20')



2. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamańający wymaga dołączenia ceńyfikatów
kontroli jakości dla podłoży wraz z ofertą czy wystarczające będzie tylko oświadczenie?
W wymaganiach pod pakietem D Zamawtający zavłarł ,,Certyfikaty potwierdzajqce
sprawdzenie podłóż wg w/w normy prosimy dołqczyć na etapie s]cładania ofert " zaś w SIWZ
rozdz. E pkt. 4 ,, Oferent na etąpie składąnia ofert, dołqczy oświadczenie, że dostafcząne
pożywki w dniu dostalvy będą posiadały dostępne certyfiknty spravdzenia z w/w normq oraz
aktualnymi wytycznymi CLSI i EUCAST (jeżeli dotyczy )".

Ad 2 . Zamawiający wymaga doł ączenia certyfikatów kontroli j akości dla podłoży wr az z ofertą.
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