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                                                                               Kolno, dnia 22.07.2013r.
Sz.O./SAG/41/           /13

WYJAŚNIENIA  TREŚCI 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Przetargu  nieograniczonego  na  dostawę  odczynników  i  drobnego  sprzętu  laboratoryjnego  dla 
potrzeb Laboratorium Szpitala Ogólnego w Kolnie; znak przetargu Sz.O/SAG/41/10/13.

 

Szpital Ogólny w Kolnie na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010r. Nr 113,  poz. 759 z późn. zmianami) w związku z 
zapytaniem Wykonawcy, przekazuje wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie Nr 1
Dotyczy pakietu Nr 3, poz. 17:
Czy zamawiający dopuści kapilary do gazometru z heparyną litową o pojemności 170μl. i długości 100 mm 
lub kapilary o pojemności 180μl i długości 120mm?
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza kapilary do gazometru z heparyną litową o pojemności 180μl i długości 120mm.

Pytanie Nr 2
Dotyczy pakietu Nr 3, poz. 28:
Czy  zamawiający   dopuści  wymazówki  mikrobiologiczne  plastikowe  długości  150mm  z  wacikiem  z 
wiskozy, sterylne, pakowane indywidualnie lub wymazówki drewniane z wacikiem bawełnianym?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 3
Dotyczy pakietu Nr 3, poz. 29:
Czy zamawiający dopuści wymazówki mikrobiologiczne plastikowe długości 150mm z wacikiem z wiskozy,  
sterylne w probówce plastikowej lub wymazówki drewniane z wacikiem bawełnianym?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wymazówki mikrobiologiczne plastikowe długości 150mm z wacikiem z wiskozy, 
sterylne w probówce plastikowej.

Pytanie Nr 4
Dotyczy pakietu Nr 3, poz. 30:
Czy zamawiający  dopuści  probówki  o  pojemności  4  ml  Ø  12x75mm,  okrągłodenne,  z  korkiem z  PE, 
sterylne, pakowane zbiorczo po 500 sztuk.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.
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Pytanie Nr 5
Dotyczy pakietu Nr 3, poz. 31:
Czy zamawiający dopuści  probówki o pojemności  11 ml  Ø 16x100mm,  okrągłodenne, z korkiem z PE,  
sterylne, pakowane po 250szt.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 6
Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do odrębnego pakietu pozycji 18,19,20,21,22,23 ze względu 
na niejednorodność asortymentową i utrudnienie złożenia konkurencyjnej cenowo oferty?
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 7
Czy zamawiający  wyrazi  zgodę  na  wydzielenie  do  odrębnego pakietu  pozycji  32,33,34  ze  względu na 
niejednorodność asortymentową i utrudnienie złożenia konkurencyjnej cenowo oferty?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 8
Dotyczy pakietu Nr 1
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „..  odczynniki  i  materiały eksploatacyjne od jednego producenta” 
jeżeli oferent dostarczy oryginalne części zamienne z gwarancją identyczną do gwarancji producenta oraz 
odczynniki  własnej  produkcji  i  zagwarantuje  na czas obowiązywania  umowy prawidłową i  bezawaryjną  
pracę aparatu a ponadto zabezpieczy serwis certyfikowany przez producenta aparatu?
Odpowiedź:
Zamawiający odstąpi od wymogu  „.. odczynniki i materiały eksploatacyjne od jednego producenta” jeżeli 
oferent zagwarantuje:

1. najwyższą wiarygodność wyników
2. bezawaryjność pracy aparatów
3. zabezpieczy serwis certyfikowany przez producenta aparatu
4. odczynniki  nie wymagające dodatkowej walidacji,  które nie wpływają  negatywnie na żywotność  

elektrod oraz nie zakłócające toru pomiarowego elektrod (z długim terminem ważności)
5. oryginalne  części  zamienne  z  gwarancją  identyczną  do  gwarancji  udzielanej  przez  producenta  

aparatu
6. podtrzyma  gwarancję  na  inne  elementy  aparatu,  które  w  chwili  rozstrzygnięcia  przetargu  będą 

posiadały gwarancję producenta aparatu.

Pytanie Nr 9
Dotyczy pakietu Nr 1
Czy  Zamawiający  wymaga,  aby  odczynniki,  materiały  zużywalne  i  kontrolne  pochodziły  od  jednego 
producenta?
Odpowiedź: 
Zgodnie SIWZ i odpowiedzią w pytaniu Nr 8.

Pytanie Nr 10
Dotyczy pakietu Nr 1
Czy Zamawiający wymaga, aby odczynniki, materiały zużywalne i kontrolne były zalecane przez producenta  
urządzenia? Gwarantuje to najwyższą jakość oferowanych produktów oraz zapewnia utrzymanie gwarancji  
na każdą z pozycji.
Odpowiedź:
Zgodnie SIWZ i odpowiedzią w pytaniu Nr 8.
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Pytanie Nr 11
Dotyczy pakietu Nr 1
Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca zapewni dojazd i pracę autoryzowanego serwisu?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie Nr 12
Dotyczy pakietu Nr 1:
Zamawiający wymaga materiałów kontrolnych na 3 poziomach w ilości 6 opakowań 3 x 20 ampułek, co 
oznacza 360 ampułek na cały czas trwania umowy.
Czy  Zamawiający  zgodzi  się  na  zaoferowanie  materiałów  kontrolnych  zawierających  30  ampułek  w 
opakowaniu? 30 ampułek w 1 opakowaniu x 3 poziomy x 4 opakowania każdego z poziomów na cały czas 
trwania umowy = 360 ampułek.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 13
Czy Zamawiający wymaga, aby zostawić ułamkową ilość opakowań czy zaokrąglić ilość opakowań w górę?
Odpowiedź:
Należy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.

Pytanie Nr 14
Dotyczy pakietu Nr 3, poz. 24: Czy Zamawiający miał na myśli płyty do grup krwi?
Odpowiedź:
TAK.

Pytanie Nr 15
Dotyczy treści SIWZ:
Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub 
czterech miejsc po przecinku?
Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a  
nawet  4  m-c  po  przecinku,  dla  wyrobów  masowych,  wówczas,  cena  jednostkowa  jest  elementem 
kalkulacyjnym ceny wynikowej,  a nie ceną transakcyjną (nie ma,  bowiem możliwości  zakupienia jednej  
sztuki końcówki, czy szkiełka). (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06).
Odpowiedź:
Zamawiający  nie dopuszcza.

Pytanie Nr 16
Dotyczy umowy - § 3 ust. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał  
zamówienia według bieżących potrzeb,  przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być  
mniejsza niż 150 zł. netto”?
Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu na które składają się m.in.:  
koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty 
dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej  
wartości.
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 17
Dotyczy umowy - § 3 ust. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z „7 dni” na „7 dni roboczych”.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.
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Pytanie Nr 18
Dotyczy umowy - § 6 ust. 1
Czy Zamawiający zdaje sobie sprawę, iż postawienie w SIWZ wymogu, iż termin płatności ma wynosić  60 
dni jest w świetle ustawy z dnia 12.06.2003r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. nr 139 
poz. 1323) jest niekorzystny dla zamawiającego, gdyż prowadzi do dodatkowego obciążenia Zamawiającego 
odsetkami.  Jak  stwierdził  Zespół  Arbitrów w uzasadnieniu  wyroku  z  dnia  21  lutego  2005r.  sygn.  Akt 
UZP/ZO/0-278/05:  „Odsetki te zwiększają cenę zamówienia automatycznie,  ponieważ z art.  9 Ustawy o  
terminach zapłaty w transakcjach handlowych, nieważne są czynności prawne wyłączające lub ograniczające 
uprawnienia wierzyciela lub dłużnika wynikające z art. 5 i 6 ustawy. Zdaniem Zespołu Arbitrów wskazanie 
w SIWZ odroczonego terminu płatności nie tylko narusza art. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz  
nie  gwarantuje wyboru  najkorzystniejszej  oferty (powiększenie ceny o odsetki),  ale także w istocie  jest  
ukrytym niezgodnym z dobrymi  obyczajami  warunkiem,  jaki  musi  spełnić  wykonawca  ubiegający się o 
zamówienie.”
W związku z powyższym, czy Zamawiający nie powinien dokonać na mocy art. 38 Ustawy Prawo zamówień 
publicznych zmiany w SIWZ, polegającej na skróceniu wymaganego terminu płatności 
z  60 na 30 dni.
Odpowiedź:
Zamawiający zdaje sobie sprawę, że ustawa z dnia 12 czerwca  2003r. o terminach zapłaty w transakcjach 
handlowych (Dz.U. nr 139 poz. 1323) straciła moc 28 kwietnia 2013r.

Pytanie Nr 19
Dotyczy umowy - § 6 ust. 5
W zawiązku z tym,  iż Strony umowy nie mają wpływu na urzędowe zmiany stawek podatku VAT, czy  
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany stawek podatku VAT, w przypadku zmian przepisów 
podatkowych i celnych w trakcie trwania umowy? 
Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  dodanie  do  umowy paragrafu  z  zapisem  „W przypadku urzędowej  
zmiany stawki VAT, uwzględnienie nowej stawki nastąpi automatycznie w dacie określonej przez przepisy  
wprowadzające zmianę stawki VAT, bez konieczności zawierania odrębnego aneksu. W tej sytuacji  ceny  
jednostkowe netto pozostają bez zmian.”  
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 20
Dotyczy umowy - § 7 ust. 1
Czy  Zamawiający  dopuści  wprowadzenie  zapisu:  „Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  kary  umowne  za  
odstąpienie  od  umowy  z  winy  Zamawiającego  w  wysokości  10%  wartości  przedmiotu  umowy”? 
Proponowany  zapis  wprowadziłby  cywilistyczną  zasadę  równości  stron  stosunku  prawnego,  stosunku 
zachwianego w momencie braku wnioskowanego zapisu.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 21
Dotyczy umowy - § 7 ust. 1
Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  obniżenie  wysokości  kary  umownej  do  wysokości  0,1  %  wartości 
niezrealizowanej  części  ZAMÓWIENIA  za  każdy  dzień  opóźnienia,  z  uwagi  na  nieadekwatność  ich 
wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy? 
Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar  
Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od  
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Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający 
może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar.
Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych.  
Kary umowne powinny mieć charakter  dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy,  a nie prowadzić  do 
wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość 
kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie  
kary  umownej  w  wysokości  10%  jest  wysoce  niesprawiedliwe  i  na  gruncie  prawa  cywilnego  obecna 
wysokość odsetek, którą Zamawiający narzuca, może zostać uznana za świadczenie nienależne, dające w 
skali roku odpowiednio, 3650%, wartości zamówionej dostawy. W tym miejscu należy przywołać treść art. 
484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej  
części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco  
wygórowana.  Dlatego też  w przypadku  braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie  kar  umownych  w 
momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem 
miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 22
Dotyczy umowy - § 7 ust. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z: „0,2%” na zapis: „0,1%”?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 23
Dotyczy umowy - § 8.
Czy Zamawiający w celu uelastycznienia umowy i umożliwienia dokonania zmian w jej treści w 
szczególnych przypadkach, których na etapie zawierania umowy nie jest w stanie przewidzieć, wyrazi zgodę 
na wprowadzenie do umowy paragrafu o następującej treści:

1. Zmiana umowy jest dopuszczalna w przypadku:
a) wstrzymania, zaprzestania produkcji, wycofania z obrotu wyrobu stanowiącego przedmiot  

zamówienia bądź braku wyrobu z innych przyczyn, nie zawinionych przez Sprzedawcę.  
Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić na piśmie Kupującego, podając  
przyczynę braku wyrobu wraz z informacją o wszystkich odpowiednikach brakującego wyrobu  
występujących w obrocie oraz zobowiązany jest zaproponować Kupującemu dostarczanie  
odpowiednika brakującego wyrobu po cenie nie wyższej od ceny podanej w ofercie.  
Odpowiednik brakującego wyrobu musi posiadać takie same parametry oraz co najmniej taką  
samą jakość co wyrób zastępowany. 

b) obniżenia ceny lub innych zmian korzystnych dla Kupującego.
c) w przypadku, gdy zmiany dotyczą nieistotnych postanowień umowy, tj. zmian, o których wiedza  

na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie miałaby wpływu na krąg podmiotów  
ubiegających się o udzielenie zamówienia czy też wynik postępowania przetargowego.

d) zmian cen brutto wynikających ze zmiany stawek podatku VAT na skutek urzędowej zmiany  
przepisów celnych i podatkowych. 

2. Zmiany umowy, o których mowa pkt. a, b, c  dokonywane są w drodze aneksu do umowy.
3.  Warunkiem dokonania zmiany umowy jest wystąpienie przez stronę zainteresowaną  

wprowadzeniem zmian do umowy z pisemnym wnioskiem zawierającym proponowane zmiany wraz z  
uzasadnieniem faktycznym i prawnym. Do wniosku powinien być dołączony projekt aneksu do  
umowy.

4. Zmiana umowy polegająca na zmianie wynagrodzenia zgodnie z  pkt. d) wynikająca ze zmiany  
podatku VAT, nie wymaga aneksu do umowy.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
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Pytanie Nr 24
Dotyczy pakietu Nr 3, poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści kuwety o poj. do 4,5 ml?
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 25
Dotyczy pakietu Nr 3, poz. 2:
Czy Zamawiający dopuści końcówki 200 - 1000 µl?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 26
Dotyczy pakietu Nr 3, poz. 3:
Czy Zamawiający dopuści końcówki 0 - 200 µl?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 27
Dotyczy pakietu Nr 3, poz. 4:
Czy Zamawiający dopuści końcówki o poj. 0,5 - 10 µl?
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 28
Dotyczy pakietu Nr 3, poz. 5:
Czy Zamawiający dopuści końcówki o poj. do 5000 µl, pakowane po 200 szt.?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 29
Dotyczy pakietu Nr 3, poz. 9:
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania probówki o poj. 4 ml (Φ12x75 mm), okrągłodenne, z PS, 
pakowane po 500 szt?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 30
Dotyczy pakietu Nr 3, poz. 11:
a)   Czy Zamawiający wymaga zaoferowania probówek typu Eppendorf wykonanych z polipropylenu o 

podwyższonej przeźroczystości (dzięki czemu łatwiej obserwować zawartość probówki), z podziałką i 
polem do opisu oraz z płaski zatrzaskowym, zintegrowanym z probówką wieczkiem, dzięki któremu 
możliwe jest opisywanie próbki na wierzchniej stronie korka.

b)   Czy Zamawiający wymaga zaoferowania probówek typu Eppendorf z płaski zatrzaskowym, 
zintegrowanym z probówką wieczkiem, dzięki któremu możliwe jest opisywanie próbki na wierzchniej 
stronie korka oraz z zamknięciem typu Safe Lock. Bezpieczne zamknięcie tzw. Safe Lock uniemożliwia 
przypadkowemu otwarciu się probówki np. podczas jej wirowania przy wysokich obrotach.   

c)   Czy Zamawiający dopuści probówki bez znacznika i pola do opisu?
d)   Czy Zamawiający dopuści probówki o poj. 2 ml z dnem soczewkowym ze znacznikami:0,5; 1; 1,5; 2ml?
Odpowiedź: 
a), b) Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 
c), d) Zamawiający dopuszcza.
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Pytanie Nr 31
Dotyczy pakietu Nr 3, poz. 12:
a) Czy Zamawiający dopuści probówki do badania osadu moczu o poj. 12 ml (Φ16x105 mm), z 

wgłębieniem na 0,5 ml osadu, ze znacznikami poj.: 2,5; 5; i 10 ml i kielichowym wlotem, z 
przezroczystego PS?

b) Czy Zamawiający dopuści probówki do wirowania moczu o poj. 12 ml (Φ16x105 mm), ze stożkiem na 1 
ml osadu moczu, z przezroczystego PS?

c) Czy  Zamawiający  dopuści  probówki  o  poj.  10  ml  (Φ16x105  mm),  stożkowe,  z  optycznie 
przezroczystego  PS,  ze  znacznikami  poj.:  1;  2,5;  5  i  10  ml  -  kształt  stożka  umożliwia  stosowanie 
probówki do badania 1 ml osadu moczu?

Odpowiedź:
a) Zamawiający dopuszcza. 
b), c) Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 32
Dotyczy pakietu Nr 3, poz. 24:
Czy nie nastąpiła pomyłka pisarska i w związku z tym, czy Zamawiający miał na myli „Płyty do oznaczania 
grup krwi 7 poz w rzędzie” ?
Odpowiedź:
TAK.

Pytanie Nr 33
Dotyczy pakietu Nr 3, poz. 27:
Czy Zamawiający dopuści zaoferowania 'Pipetek transportowych typu Pasteura dł. 150mm, o poj. użytkowej 
1 ml  i  całkowitej  ~4ml,  z  podziałką do 1,0ml  co 0,25ml,  wykonane z  PE, pakowane po 5 szt  w folię, 
sterylizowane gazowo - w pudełku kartonowym z dozownikiem.
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 34
Dotyczy pakietu Nr 3, poz. 29:
Czy Zamawiający  dopuści wymazówki z wacikiem wiskozowym?
Jeśli nie to czy można zaoferować wymazówki drewniane z wacikiem bawełnianym?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wymazówki z wacikiem wiskozowym.

Pytanie Nr 35
Dotyczy pakietu Nr 3, poz. 32, 33, 34:
Czy Zamawiający wydzieli pozycje 32, 33, 34 z pakietu?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 36
Dotyczy pakietu Nr 2:
Czy Zamawiający wymaga oryginalnych odczynników producenta aparatu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 37
Dotyczy pakietu Nr 2:
Czy Zamawiający  wymaga autoryzowanego serwisu firmy MEDICA analizatora EASYLYTE Na/K?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
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Pytanie Nr 38
Dotyczy pakietu Nr 3, poz. 9:
Czy  Zamawiający  zaakceptuje  probówki  serologiczne  PS  o  wymiarach  ø12x75  mm  z  określoną  przez  
producenta pojemnością 5 ml?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 39
Dotyczy pakietu Nr 3, poz. 12:
Czy Zamawiający zaakceptuje probówki do odwirowania moczu z podziałką: 0,5 - 1,0 - 2,5 - 5,0 - 10,0 ml?
Odpowiedź: 
TAK.

Pytanie Nr 40
Dotyczy pakietu Nr 3, poz. 18-23:
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pipet posiadających gwarancję producenta 3 letnią?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie Nr 41
Dotyczy pakietu Nr 3, poz. 27:
Czy Zamawiający zaakceptuje pipety Pasteura o długości 15 cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź:
TAK.

Pytanie Nr 42
Dotyczy pakietu Nr 3, poz. 28:
Czy Zamawiający  zaakceptuje  wymazówki  z  wacikiem wiskozowym,  spełniające  pozostałe  wymagania 
SIWZ?
Odpowiedź: 
NIE.

Pytanie Nr 43
Dotyczy pakietu Nr 3, poz. 29:
Czy  Zamawiający  zaakceptuje  wymazówki  z  wacikiem  wiskozowym  i  długości  145  mm,  spełniające 
pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź: 
TAK.

Pytanie Nr 44
Dotyczy pakietu Nr 3, poz. 30:
Czy  Zamawiający  zaakceptuje  probówki  o  pojemności  5  ml  ø12x92  mm  (pakowane  po  200  sztuk  z 
możliwością podziału opakowania), spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający zaakceptuje probówki o pojemności 5 ml ø12x92 mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ

Pytanie Nr 45
Dotyczy pakietu Nr 3, poz. 31:
Czy Zamawiający zaakceptuje  probówki  o  pojemności  10  ml  ø16x100 mm (pakowane  po  200 sztuk  z 
możliwością podziału opakowania), spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź: 
Zamawiający zaakceptuje probówki o poj. 10ml ø16x100mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ.
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Pytanie Nr 46
Dotyczy pakietu Nr 3, poz. 33, 34:
Czy Zamawiający zaakceptuje ezy bakteriologiczne kalibrowane  z certyfikatem niklowo-chromowe?
Odpowiedź:
NIE.

Pytanie Nr 47
Dotyczy pakietu Nr 3, poz. 35, 36:
Czy Zamawiający zaakceptuje ezy pakowane po 5 sztuk?
Odpowiedź:
NIE.

Pytanie Nr 48
Dotyczy pakietu Nr 5, poz. 3:
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania test 10 parametrowy o czułości: AMP=1000 ng/ml, COC=300 
ng/ml, MET=1000 ng/ml, zachowując pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 49
Dotyczy pakietu Nr 5, poz. 7:
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania RF lateks o czułości 30 IU/ml?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 50
Dotyczy pakietu Nr 3:
Prosimy  o  wydzielenie  do  osobnego  pakietu  szkiełek  nakrywkowych  24x24  i  szkiełek  podstawowych 
(pozycje 7 i 8). 
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Niniejsze pismo Zamawiający zamieścił na stronie internetowej: www.szpitalkolno.pl
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