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Znak: AE/ZP-27-87/16                        Tarnów, 2016-08-10 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na dostawy sprzętu 

laboratoryjnego oraz osprzętu do aparatu do znieczulenia Carestation 650 (producent 

Datex-Oxmeda Inc) dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie. 

 

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści: 

1. Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV SIWZ. Prosimy o wyjaśnienie 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”? 

2. Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.1. SIWZ. Prosimy o wyjaśnienie czy 

Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z zapisu słowa „telefonicznie”? 

3. Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.4 i 19 SIWZ. 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? 

4. Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.4 i 19 SIWZ. 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.”? 

5. Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.8 a) i b) SIWZ. Prosimy o wyjaśnienie czy 

Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej  z 0,5% na 0,1 %? 

6. Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV. 8 b) SIWZ. Prosimy o wyjaśnienie czy 

Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z „wartości zamówionej partii towaru” na „wartości 

wadliwej części zamówionej partii towaru”? 

7. Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.9 SIWZ. Prosimy o wyjaśnienie czy 

Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do „10% wartości brutto 

niezrealizowanej części umowy”? 

8. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4. Prosimy o wyjaśnienie czy nie nastąpiła omyłka w określeniu 

zakresu górnego lejka szklanego i nie powinno być: 55-65mm? 

9. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 7. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

zaoferowanie naczynek wagowych o wymiarach 80x30mm? 

10. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 21 i 22. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

zaoferowanie cylindrów szklanych ze szklaną stopką? 

11. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 26. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

zaoferowanie bagietek o wymiarach średnica 6mm, długość 150mm? 

12. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 12. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

zaoferowanie mikrometody o pojemności 250ul? Pozostałe parametry produktu zgodne z 

wymogami SIWZ 

13. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 14. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

zaoferowanie statywu do oferowanej mikrometody metalowego? 

14. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 16. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

zaoferowanie pojemników do moczu o poj. użytkowej 120ml i całkowitej 140ml? 

15. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 20 i 21. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 

nakłuwaczy, które nie są nakłuwaczami „typu Medlance”. Nakłuwacz z bocznym przyciskiem 
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zwalniającym igłę jest równie bezpieczny dla użytkownika i pacjenta jak nakłuwacz „Medlance”, 

a przy tym ergonomiczny i łatwy w użyciu. 

16. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 24. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

odstąpienie od wymogu sterylności probówek z granulatem? 

17. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 27. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

zaoferowanie probówek na 1,5-2,0 ml o wysokości 7,5cm? 

18. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

zaoferowanie pipety zmienno pojemnościowej o zakresie 0,5-10ul? 

19. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 8-10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższych 

pozycji do osobnego pakietu? 

20. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szkiełka o 

standardowych wymiarach 25x75x1 mm? 

21. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szkiełka o 

standardowych wymiarach 25x75x1 mm? 

22. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższych 

pozycji do osobnego pakietu? 

23. Dotyczy Pakietu Nr 7. Czy Zamawiający oczekuje, iż oferowane przez Wykonawców pojemniki 

w zadaniu nr 7 będą zgodne z definicją określoną w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 

medycznych? „art. 2 ust. 1 pkt 39 b) – wyrób medyczny do diagnostyki In vitro: pojemnik na 

próbki specjalnie przeznaczony przez wytwórcę do bezpośredniego przechowywania oraz 

zabezpieczenia próbek pobranych z organizmu ludzkiego do badania diagnostycznego In vitro”. 

Prosimy o doprecyzowanie zapisów SIWZ. 

24. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz10 i 12. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania mikrometod 

sterylnych i osłonką na kapilarze? 

25. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz10 i 12. Czy Zamawiający dopuści mikrometody z zakręcanym 

zamknięciem? 

26. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 15. Czy Zamawiający dopuści ezy w sterylnym opakowaniu 

pakowane po 20 sztuk? 

27. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 27. Czy Zamawiający dopuści probówki tylko o pojemności 1,5 ml i 

2,0 ml krwi? 

28. Dotyczy Pakietu Nr 5. Czy Zamawiający wymaga pipet odpornych na promieniowanie UV? 

29. Dotyczy Pakietu Nr 5. Czy Zamawiający wymaga pipet w pełni autoklawowalnych? 

30. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1. Czy Zamawiający wymaga w poz. 1 wymazówek w probówce 

13x165 mm? 

31. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1. Czy Zamawiający wymaga w poz. 1 wymazówek z instrukcją 

pobrania na opakowaniu w języku polskim, pakowanych indywidualnie? 

32. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1. Czy Zamawiający wymaga w poz. 1 wymazówek z etykietą do 

opisu próbki na każdej probówce w języku polskim? 

33. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1. Czy Zamawiający wymaga w poz. 1 wymazówek z 

udokumentowaną przeżywalnością szczepów wzorcowych (ilości jednostek tworzących kolonię) 

w okresie 6, 24, 48 i 72 godz. od pobrania? Czy dokument potwierdzający powyższe należy 

złożyć wraz z ofertą? 

34. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści w poz. 3 kapilary o pojemności 120ul? 

35. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 4-6. Proszę o informację w poz. 4-6 na temat pojemności kapilar 

używanych przez Zamawiającego 

36. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 7. Czy Zamawiający dopuści w poz. 7 końcówki o pojemności 5-200? 

37. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 8. Czy Zamawiający dopuści w poz. 8 końcówki o pojemności 100-

1000? 

38. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 10-12. W związku z użyciem przez Zamawiającego nazwy własnej 

„clik-clak” w poz. 10-12 prosimy o wykreślenie danego sformułowania z opisu produktu. 
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39. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 15. Czy Zamawiający dopuści w poz. 15 ezy pakowane po 5 lub 20 

sztuk? 

40. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 18. Czy Zamawiający oczekuje w poz. 18 wymazówek wykonanych z 

tworzywa? 

41. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 26. Czy Zamawiający dopuści w poz. 26 probówki na 2,5 ml krwi? 

42. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 27. Czy Zamawiający dopuści w poz. 27 probówki na 2,5 ml krwi? 

43. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 28. Czy Zamawiający dopuści w poz. 28 probówki na 2,5 ml krwi i 

wysokość 75 mm? 

44. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 32. Czy Zamawiający dopuści w poz. 32 statyw do probówek o 

średnicy 17 mm? 

45. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 32. Czy Zamawiający dopuści w poz. 32 statyw 6-rzędowy? 

46. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 36. Czy Zamawiający dopuści w poz. 36 probówki wykonane z PP? 

47. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 40. Czy Zamawiający dopuści w poz. 40 probówki o pojemności 12 

ml? 

48. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 40. Czy Zamawiający dopuści w poz. 40 probówki o wysokości 105 

mm? 

49. Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.1 SIWZ. Prosimy Zamawiającego o 

ujednolicenie maksymalnego wymaganego terminu dostawy (ogólne warunki pkt 1 – 7 dni 

kalendarzowych, SIWZ oraz Formularz Ofertowy – 5 dni kalendarzowych) 

50.  Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.4 SIWZ. Wnosimy o zmianę pkt 4 ogólnych 

warunków umowy oraz pkt II Formularza Ofertowego na następujący: (…) w przypadku 

podwyższenia ceny urzędowej (w tym podatku VAT) zmianie ulegnie cena brutto zaś cena netto 

pozostanie bez zmian”. 

51. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1-5. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w poz. od 1 do 

5 kasetek do technik histopatologicznych, posiadające standardowe rozmiary zewnętrzne, kasetki 

z przykrywką na zawiasie (umożliwia odpięcie przykrywki i ponowne założenie). Kasetka posiada 

w podstawie 56 otworków o wymiarach 1x5 mm i 62 otworki o wymiarach 1x5 mm w 

przykrywce. Kasetki dostępne w kolorach wymaganych przez Zamawiającego. 

52. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 6. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w poz. 6 kasetek 

biopsyjnych białych z 168 otworków w podstawie i 168 otworków w przykrywce, wymiary 

otworków 1x1 mm. 

53. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 7. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie kasetek 

biopsyjnych z przykrywką do bardzo drobnych materiałów histopatologicznych. Kasetki 

posiadające standardowe rozmiary zewnętrzne, kasetka z przykrywką na zawiasie (umożliwia 

odpięcie przykrywki i ponowne założenie) z wewnętrzną komorą o wymiarach 20x17 mm i 

otworkami o rozmiarze 0,35x0,35 mm. Poza komorą osobne otworki zewnętrzne do lepszej 

penetracji parafiny. 

54. Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w poz. 1 żyletek 

mikrotomowych z dwoma otworkami mocującymi o wymiarach 6x3 mm w odległości 11 mm od 

końców. 

55. Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w poz. 2 żyletek 

mikrotomowych z dwoma otworkami mocującymi o wymiarach 7x2 mm w odległości 16 mm od 

końców. 

56. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 21. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 2 

pozycji nr 21 – „Nakłuwacz do pobierania krwi z palca, głębokość wkłucia 2,4 mm – typ 

Medlance, sterylny”. 

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 

Ad. 1 – 7, 50 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do ogólnych warunków 

umowy, w sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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Ad. 8 Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści SIWZ w 

następujący sposób:  w Załączniku Nr 1 dotyczącym przedmiotu zamówienia ujętego w Pakiecie Nr 1  

poz. 4 zapis o treści „Lejki szklane o średnicy górnej 550-65 mm” zastępuje zapisem o treści 

„Lejki szklane o średnicy górnej 55-65 mm”. 

Ad. 9 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 7 również naczyniek wagowych  

o wymiarach 80x30 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 10 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 21 i 22 również cylindrów 

szklanych ze szklaną stopką, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 11 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 26 bagietek o średnicy 6 mm, 

pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, nie wyraża natomiast zgody na zaoferowanie 

bagietek o długości 150 mm. 

Ad. 12 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 12 również mikrometody o 

pojemności 250 ul, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 13 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 14 również statywu metalowego, 

pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 14 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 16 również pojemników na mocz 

o pojemności użytkowej 120 ml i całkowitej 140 ml, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań 

SIWZ. 

Ad. 15 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 20 i 21 nakłuwaczy do pobierania 

krwi z palca opisanych w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 16 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 24 również probówek z 

granulatem  niesterylnych, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 17 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 27 również probówek na 1,5-2,0 

ml o wysokości 7,5 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 18 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 5 poz. 1 pipety zmienno 

pojemnościowej o zakresie 0,5-10ul. 

Ad. 19 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 1 poz. 8-10 do osobnego 

pakietu. 

Ad. 20 Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści SIWZ w 

następujący sposób:  w Załączniku Nr 1 dotyczącym przedmiotu zamówienia ujętego w Pakiecie Nr 1  

poz. 9 zapis o treści „Szkiełka podstawowe szlifowane do mikroskopu 76 x 26 x 1,2-2,0 mm” 

zastępuje zapisem o treści „Szkiełka podstawowe szlifowane do mikroskopu 75-76 x 25-26 x 

1,0-2,0 mm”.  

Ad. 21 Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści SIWZ w 

następujący sposób:  w Załączniku Nr 1 dotyczącym przedmiotu zamówienia ujętego w Pakiecie Nr 1  

poz. 10 zapis o treści „Szkiełka podstawowe szlifowane do mikroskopu, z polem do opisu 

(dwustronnie matowe) 76 x 26 x 1,0-1,2 mm” zastępuje zapisem o treści „Szkiełka podstawowe 

szlifowane do mikroskopu, z polem do opisu (dwustronnie matowe) 75-76 x 25-26 x 1,0-1,2 

mm”.  

Ad. 22 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 4 poz. 1 do osobnego pakietu. 

Ad. 23 Zamawiający oczekuje zaoferowania w Pakiecie Nr 7 poz. 1-4 pojemników na próbki 

chirurgiczne spełniających wymagania określone w SIWZ. 

Ad. 24 Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 10 i 12 

mikrometod sterylnych i osłonką na kapilarze, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań 

SIWZ. 

Ad. 25 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 10 i 12 mikrometod z 

zakręcanym zamknięciem, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 26 Zamawiający nie wyraża zgody na  zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 15 ez w sterylnym 

opakowaniu pakowanych po 20 sztuk, zaoferowane ezy winny być sterylne,  pakowane pojedynczo.  
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Ad. 27 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 27 probówek tylko o 

pojemności 1,5 ml i 2,0 ml krwi. 

Ad. 28 Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 5 pipet 

odpornych na promieniowanie UV. 

Ad. 29 Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 5 pipet w pełni 

autoklawowalnych. 

Ad. 30 Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 1 

wymazówek w probówce 13x165 mm. 

Ad. 31 Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 1 

wymazówek z instrukcją pobrania na opakowaniu w języku polskim, wymaga natomiast zaoferowania 

wymazówek pakowanych indywidualnie. 

Ad. 32 Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 1 

wymazówek z etykietą do opisu próbki na każdej próbówce w języku polskim. 

Ad. 33 Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 1 

wymazówek z udokumentowaną przeżywalnością szczepów wzorcowych (ilości jednostek tworzących 

kolonię) w okresie 6, 24, 48 i 72 godz. od pobrania. Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty 

dokumentu potwierdzającego powyższe 

Ad. 34 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 3 kapilary  

o pojemności 120ul, zaoferowane kapilary winny spełniać wymagania określone w SIWZ. 

Ad. 35 Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści SIWZ w 

następujący sposób:  w Załączniku Nr 1 dotyczącym przedmiotu zamówienia ujętego w Pakiecie Nr 2  

poz. 4 zapis o treści „Mieszalniki do kapilar heparynowanych do aparatu Rapidlab 405” 

zastępuje zapisem o treści „Mieszalniki do kapilar heparynowanych do aparatu Rapidlab 405 

kompatybilne z kapilarami z poz. 3”; w Załączniku Nr 1 dotyczącym przedmiotu zamówienia 

ujętego w Pakiecie Nr 2  poz. 5 zapis o treści „Zatyczki do kapilar heparynowanych do aparatu 

Rapidlab 405” zastępuje zapisem o treści „Zatyczki do kapilar heparynowanych do aparatu 

Rapidlab 405, kompatybilne z kapilarami z poz. 3”; w Załączniku Nr 1 dotyczącym przedmiotu 

zamówienia ujętego w Pakiecie Nr 2  poz. 6 zapis o treści „Magnes do mieszania materiału 

biologicznego w kapilarze” zastępuje zapisem o treści „Magnes do mieszania materiału 

biologicznego w kapilarze, kompatybilny z kapilarami z poz. 3”. 

Ad. 36 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 7 końcówek do pipet 

automatycznych o pojemności 5-200 ul, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 37 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 8 końcówek do pipet 

automatycznych o pojemności 100-1000 ul, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 38 Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 2 poz. 10-12 probówek typu click-clack, 

ale dopuszcza również inny rodzaj, np. gwintowany, przy czym korek musi być plastikowy (nie 

gumowy). 

Ad. 39 Zamawiający nie wyraża zgody na  zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 15 ez pakowanych po 

5 lub 20 sztuk, zaoferowane ezy winny być sterylne pakowane pojedynczo. 

Ad. 40 Zamawiający oczekuje  zaoferowania w Pakiecie Nr 2 poz. 18 wymazówek spełniających 

wymagania określone w SIWZ. 

Ad. 41 Zamawiający nie wyraża zgody na  zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 26 probówek na 2,5 ml 

krwi. 

Ad. 42 Zamawiający nie wyraża zgody na  zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 27 probówek na 2,5 ml 

krwi. 

Ad. 43 Zamawiający nie wyraża zgody na  zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 28 probówek na 2,5 ml 

krwi i wysokości 75 mm. 

Ad. 44 Zamawiający dopuszcza  zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 32 statywu na probówki o 

średnicy 17 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 
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Ad. 45 Zamawiający nie wyraża zgody na  zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 32 statywu 6-

rzędowego. 

Ad. 46 Zamawiający wymaga  zaoferowania w Pakiecie Nr 2 poz. 36 probówek spełniających 

wymagania określone w SIWZ 

Ad. 47 Zamawiający nie wyraża zgody na  zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 40 probówek o 

pojemności 12 ml. 

Ad. 48 Zamawiający nie wyraża zgody na  zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 40 probówek o 

wysokości 105 mm.. 

Ad. 49 Zamawiający informuje iż termin, o którym mowa w pkt VI SIWZ, pkt XIV.8 SIWZ oraz w 

pkt IV.3 Formularza Ofertowego to maksymalny termin realizacji reklamacji, natomiast termin o 

którym mowa w pkt XIV.1 SIWZ to termin realizacji zamówienia – termin dostawy. Jak wynika z 

powyższego są to terminy które dotyczą różnych elementów realizacji zamówienia stąd nie ma 

potrzeby ich ujednolicania. 

Ad. 51 Zamawiający dopuszcza  zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 1-5  kasetek histopatologicznych 

opisanych w pytaniu. 

Ad. 52 Zamawiający dopuszcza  zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 6  kasetek biopsyjnych 

opisanych w pytaniu. 

Ad. 53 Zamawiający dopuszcza  zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 7  kasetek biopsyjnych 

opisanych w pytaniu.  

Ad. 54 Zamawiający nie wyraża zgody na  zaoferowanie w Pakiecie Nr 9 poz. 1 żyletek 

mikrotomowych z dwoma otworkami mocującymi o wymiarach 6x3 mm w odległości 11 mm od 

końców. 

Ad. 55 Zamawiający nie wyraża zgody na  zaoferowanie w Pakiecie Nr 9 poz. 2 żyletek 

mikrotomowych z dwoma otworkami mocującymi o wymiarach 7x2 mm w odległości 16 mm od 

końców. 

Ad. 56 Zamawiający nie wyraża zgody na  wydzielenie z Pakietu Nr 2 poz. 21 dopuszcza natomiast 

nakłuwacze opisane w pytaniu 15. 

 

W związku z udzielonymi odpowiedziami: Ad. 8, Ad. 20, Ad. 21, Ad. 35 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych informuje, że termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 

17.08.2016 r., godz. 10:00, natomiast termin otwarcia ofert na dzień 17.08.2016 r., godz. 

10:10.  
W związku z przesunięciem terminu składania i otwarcia ofert następuje zmiana treści w 

SIWZ w punkcie III.11, IX.1, X.1.  

Jednocześnie w związku z powyższą zmianą działając na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy 

Zamawiający dokonuje odpowiednio zmiany ogłoszenia o zamówieniu.  

W załączeniu Załączniki Nr 1 po dokonanej zmianie treści SIWZ. 
 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 


