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dotyczy: odpowiedzi na żożone przćz wykonawców zaPyĘnia dotycąc€ po§tępowania na do§iawę
pasków odczynikowych, wyrobów diagnostycnych i jednorazołych nie chemicznych
artykułów medycznych - znak spnwy cls/zP-t/22.

l. pIEd9
Dotyczy sw4 pk.4-T€rmin i mi€j§ce wykona.i, z.nówienia:
w zwi€ku z informacją od Produc€nta odczynn;ków do analizatora hematoiogiczn€go Sysrnex
Kx,2 1 o zakończeniu produkcj i ww, odczynników oraz wsparcia technicznego w ]ipcu 202] r.,
zwracaJny się z prośbą o możli\łość zaofcro\łania odczynników do analizatora Sysmex Kx-21 na
okres od 08.2022 r. do 07,2023 r.

9cD9$!0źl
zama\,łiający \1yraża zEodę na zaoferowanie odcżynnikół do analizatora Sysm€x Kx-2 1 na

okr€s od 08.2022 r. do 0?,2023 r.

2. pt!4!c
Doryczy Zalącżnika nr lc do swz, pkt 3:
w związku z tyń, że of€rta składanaj€st elekŁonicznie na płalformie zamawiającego Prosi]Ty o
Zmjanę zapisu na poniż§zy:

,,Do of€rty należy załącąć karry charaktetystyk potwierdzające wyrnagany skład chemiczly
r€agentówl'.

9dp9$9qź:
zarnawiający żrnienia zapis w załączniku nr 1 c pk 3 z:

,,Do ofcrty na]eł załączyć kaity charakterystyk potwierdzające wymagany skład chemiczny
reagentów (na nośniku elektroni€znym" na:

,,Do oferty należy załączyć kańy charakt€rystyk potwierdżające wymagany sk}ad chemiczly
reagenlów".

3, Erlgliś
Dotyczy zał{cznika nr lc do SwZ, pkt 9:
w zviązku że Znianę Ustawy, pro§iiny o zmianą zapisu na ponj^zy;
,,oferenr winien być podmiotem upoważnionym prz€z wytwórĘ lub autoryzowanego
przedstawiciela, do wykonywania czynności konserwacji, przeg|ądów i obsługi serwisowej
aparatu h€matologiczn€go sYSMEx Kx-2lN, zgodnie z Ustawa z dnia 7 kwi€tnia 2022T, o
wyrobach medycznych (Dz.u.2022 poż.97 4)."

9c.p.q!&€:
Zll|lawi.j9cy zmićnii zrpis w zalączniku nr l c pka 9 z:
,,oferent wini€n być podmiotem upo\łahionym przez ĘłwórĘ lub autoryzowanego
prżedstawici€la, do wykonywania czynnoścj kons€rwacji, przeglądów iobsługi serwisowej
aparatu hematologic7-nego sYsMEx Kx-2tN, zgodnie żatt.90 Ustawy o w)Tobach
medycznych z dnia 20 maja 2010 roku," na

,,oferent winien być podmiotem upoważnionym przez wytwórcę lub autorymwanego
przedstawiciela, do wykonywania cąnności kons€rwacji, przeglądów i ob§ługi serwiso!łej
aparatu hematologicznego SYSMEX Kx-21N, zgodnie zUsawa zdnia 7 kwj.tlia2jz2t. c
wyrobach medycayci (D z.U,2022 poz.974);'

4. py!e. 9
Dotyczy załącznika nr 4 do swz:
w związku ze składanym oświadczeniem o niepodleganiu §Tkluczeniu i spe]njaniu waruDków
udziału w postępowaniu na podstawie art, 125 ust, I uskły pzp, czy zamawiający zrnieni
powyzsz€ poprzez uzup€łnienie o poniż§ą treść:

,,I. oświadczam, źe ni€ podlegam wyklucżeniu z postępowanja na podstawi€ ań.5k
rozporządzenia Rady (U E) nr 83 3/20 14 z dnia 3 1 lipca 20 14 r. dofycącego środków
ogrfu czających w związku z działaniami Rosji destabiliżującymi §},tuację na Ukaini€ (Dz, Urz.
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I_]E nf L 229 z 3I.7 .2014, st . l ), dalej: mzporządz€nię 83 3/20 14, w brzmi€niu nadanym
Tozporządzeniem Rady CJE)2\22/576\,ł spławiezr any rozporządzenia CJE) ir 833/2014

dotycącego środków ograniczających w związku z dzjałaniami Rosji destabilizującymi s},tuację

na Ulaainie @z. Urz. 1.]E nr L 1 1 1 z 8.4.2022, str, 1), dalej, rozĘorŻądzgnie 202215'7 6.

2. oświadczam, ż nie zachodzą w stosunłu do mnie prżesłaŃi rrykluczenja z posĘowania m
pod§tawie art, 7 ust, 1 ustawy z dnia l3 kwiemia 2022 r. o szozt,Eólr'ych rozwiązalia§h \.v

zakresie przeciwdziałania wspieraniu a$esji na Ulo]ainę oraz sł!:ących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz. U. poz. 835)."
odoowiedź:
zarnawiający dodaje powyższy Zapis do żącz]ika m 4.

5, Dvtanie
DoĘczy Umo*T:
czy zanawiający dopuści mozliwość podpisania umowy w formie elektronicżnej
k\łalifikowanym podpis€m elektronicznym przez osobę uprawnioną, żgodnie z formą
repr€zentacji Wykonawcy okeś]oną w rejestrz€ sądowyn lub inĄĄn dokumencie, włŃciwrm
dla danej fomy organjzacyjnej Wykonawcy, albo prz€z osobę umocowaną (na podstawie
pehomocnictwa) przez osoby uprawnion€?

odDowiedź:
ZAnav iający w r aża ąodę.
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