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do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/63/2014 prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego  na   dostawę laboratoryjnych wyrobów ze szkła oraz różnego drobnego   

sprzętu laboratoryjnego wielokrotnego i jednorazowego użytku        dla   SPZOZ Sanok

DOTYCZY  przedmiotu zamówienia i wzoru umowy

Pytanie nr 1 -  dot.  zad. 1, poz. 11

Czy Zamawiający w Zadaniu 1, poz. 11 dopuści wymazówki z wacikiem z wiskozy dł.150mm?

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.   

Pytanie nr 2  -  dot.  zad. 1, poz. 12

Czy Zamawiający w Zadaniu 1, poz. 12 dopuści pałeczki do wymazów o dł.150mm?

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.  

Pytanie nr 3  -  dot.  zad. 1, poz. 13

Czy Zamawiający w Zadaniu 1, poz. 13 dopuści pałeczki z drutu al. o długości 155mm, śr. 1,5mm, 
jałowe w probówce transportowej z wacikiem bawełnianym?

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.  

Pytanie nr 4  -  dot.  zad. 1, poz. 21

Czy Zamawiający  w  Zadaniu  1,  poz.  21  dopuści  szalki  Petriego  z  polistyrenu  jałowe  bez  żeber 
wentylacyjnych o śr. 120mm?

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.  

Pytanie nr 5  -  dot.  zad. 1. poz. 21

Czy Zamawiający w Zadaniu  1,  poz.  21  dopuści  szalki  Petriego  z  polistyrenu  jałowe z  żebrami 
wentylacyjnymi o śr. 100mm?

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.  
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Pytanie nr 6  -  dot.  zad. 1, poz. 22

Czy Zamawiający w Zadaniu  1,  poz.  22  dopuści  szalki  Petriego  z  polistyrenu  jałowe z  żebrami 
wentylacyjnymi o śr. 150mm?

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.   

Pytanie nr 7  - dot.  zad. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z Zadania 1 pozycji: 17, 18, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 32, 
33, 36 ze względu na niejednorodność asortymentu, co utrudnia złożenie konkurencyjnych ofert wielu 
wykonawcom? 

Odpowiedź:   Zamawiający nie wyraża zgody  .  

Pytanie nr 8  -  dot.  zad.

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny jednostkowej za 1 sztukę wyrobów z dokładnością  do 3 lub 
4 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 dopuszcza podanie ceny jednostkowej   za 1 sztukę wyrobów   z dokładnością      
do 3  miejsc po przecinku.

Pytanie nr 9  -  dot.   DO ROZDZIAŁU IV pkt. 4 SIWZ oraz PARAGRAFU 8 pkt. 1 Wzoru 
umowy oraz wzoru OFERTA (załącznik nr 1 do SIWZ).

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności z 60 dni na 30 dni liczonych od dnia 
doręczenia dłużnikowi faktury potwierdzającej dostawę towaru.
Podtrzymując  wymóg  60  dniowego  terminu  płatności  tj.  maksymalnego  terminu  dla  podmiotu 
publicznego będącego podmiotem leczniczym wynikającego art. 8 ust. 2 Ustawy z dnia 12 czerwca 
2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2003 nr 139 poz. 1323), Zamawiający 
musi liczyć się z faktem, że konsekwencją uregulowania terminu płatności na bazie tej ustawy, będzie 
naliczanie  przez  wykonawcę,  z  tytułu  rekompensaty  za  koszty  odzyskiwania  należności, 
równowartości kwoty 40 euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez 
Narodowy  Bank  Polski  ostatniego  dnia  roboczego  miesiąca  poprzedzającego  miesiąc,  w  którym 
świadczenie pieniężne stało się wymagalne.
Odpowiedź:        Zamawiający  wyjaśnia  iż  zgodnie  z  przepisami  obowiązuje  termin  płatności  60  dni   
(ustawa z dnia  08-03-2013 o terminach  zapłaty w transakcjach handlowych Dz. U z 2013r.  Poz.403 ).   

Pytanie nr 10 - dot. ROZDZIAŁU XVI SIWZ oraz wzoru OFERTA (załącznik nr 1 do SIWZ).

Prosimy o ujednolicenie terminu związania ofertą.  W SIWZ jest to 60 dni,  a w wzorze OFERTA 
wynosi on 30 dni.
Odpowiedź:   Zamawiający wyjaśnia iż  termin związania ofertą zarówno w  SIWZ jak i  we wzorze   
OFERTY ma wynosić 60 dni.
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JEST
Załącznik nr 1 
do SIWZ nr SPZOZ/PN/63/2013
...............................
 pieczęć Wykonawcy OFERTA (wzór)
Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na   dostawę laboratoryjnych wyrobów ze szkła   
oraz różnego drobnego sprzętu laboratoryjnego wielokrotnego i jednorazowego użytku      dla SPZOZ  w   
Sanoku,   ul. 800-lecia 26,   nr postępowania SPZOZ/PN/63/2013  

(…)  6.      Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu   
składania ofert.    (...)  

MA BYĆ
Załącznik nr 1 
do SIWZ nr SPZOZ/PN/63/2013
...............................
 pieczęć Wykonawcy OFERTA (wzór)
Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na   dostawę laboratoryjnych wyrobów ze szkła   
oraz różnego drobnego sprzętu laboratoryjnego wielokrotnego i jednorazowego użytku      dla SPZOZ  w   
Sanoku,   ul. 800-lecia 26,   nr postępowania SPZOZ/PN/63/2013  

(…) 6.      Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres   60 dni   od dnia upływu terminu   
składania ofert.    (...)  

Pytanie nr 11  -  dot.  treści SIWZ: 
Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 
trzech lub czterech miejsc po przecinku?
Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-
2546/06) „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  ezy,  końcówki  czy 
szkiełka)”.
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza podawanie cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością   
do trzech miejsc po przecinku.

Pytanie nr 12  -  dot.  paragrafu 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu 2 punktu 5 o treści: „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 13 -  dot.  paragrafu 3 pkt. 1
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę wysokości kar z 10% na 5 %?
Odpowiedź:   Zamawiający nie wyraża zgody.  
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Pytanie nr 14  -  dot.  paragrafu 3 pkt. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,2 % wartości 
towaru niedostarczonego za każdy dzień opóźnienia, z uwagi na nieadekwatność wysokości kary do 
niespełnienia świadczenia umowy? 
Wprawdzie nie istnieją przepisy ściśle regulujące wysokości kar umownych,  jednak przy ustaleniu 
wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności, a nadto 
czynić zadość zasadom współżycia społecznego. 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.
Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

Pytanie nr 15  -  dot. paragrafu 3 pkt. 4
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę wysokości kar z 10% na 5 %?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 16  -  dot. paragrafu 3 pkt. 5 i 6
Zamawiający w punkcie 5 pisze tylko o reklamacjach jakościowych, a w punkcie 6 paragrafu 3 jest 
mowa także o reklamacjach ilościowych.
Z tego rozróżnienia jakiego sam Zamawiający dokonał wynika, że nie są to tożsame reklamacje, który 
mają  ten  sam  przebieg.  Rzeczywiście  Zamawiający  ma  rację  w  tym  względzie  i  reklamacje 
jakościowe wymagają  otrzymania  reklamowanego  towaru by Wykonawca  mógł  zbadać  zwrócony 
towar, a czego nie robie przy reklamacji jakościowej.
Wobec  powyższych  prosimy  o  dodanie  punktu  5  a),  który  będzie  traktował  o  reklamacjach 
ilościowych. Proponujemy jego treść:
„W przypadku  stwierdzenia  przez  Zamawiającego  braków ilościowych  w  dostarczonym  towarze, 
Wykonawca zobowiązuje się załatwić reklamację w kwestii reklamowanych ilości w terminie 3 dni 
roboczych od zawiadomienia”.
Odpowiedź:   Zamawiający nie wyraża zgody.   

Pytanie nr 17  -  dot. paragrafu 3 pkt. 5
Prosimy  o  dodanie  zapisu:  „…w  przypadku,  gdy  reklamacja  okaże  się  zasadna…”  po  słowach: 
„Wykonawca zobowiązuje się…”.
Prosimy o ten zapis, gdyż tylko w przytoczonym wyżej przypadku taka wymiana towaru może mieć 
miejsce. Jeśli uszkodzenie towaru nastąpi u Zamawiającego, to taka reklamacja nie będzie mogła być 
uznana za zasadną i nie może prowadzić do bezpłatnej wymiany towaru.
Odpowiedź:   Zamawiający nie wyraża zgody.  

Pytanie nr 18  -  dot.  paragrafu 3 pkt. 5
Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu, w którym Wykonawca ma załatwić reklamację na termin 
realny tj. 
- dla reklamacji ilościowych – realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 3 dni robocze od 
chwili jej otrzymania, 
- dla reklamacji jakościowych - realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 5 dni roboczych 
od chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru.  
Wykonawca,  aby rozpatrzyć  reklamację  jakościową musi  najpierw zbadać zwrócony towar (czego 
Zamawiający nie uwzględnia dając tak krótki termin na wymianę towaru) i następnie podjąć decyzję o 
uznaniu  reklamacji.  Załatwienie  reklamacji  wymaga  spełnienia  określonych  procedur,  co  jest 
czasochłonne,  dlatego  też  właściwe  rozpatrzenie  reklamacji  w  ciągu  3  dni  roboczych  i  wymiana 
towaru w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania  reklamacji jest trudne do wykonania. 

W razie pozostawienia dotychczasowego zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów 
kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.
Odpowiedź:   Zamawiający nie wyraża zgody.  
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Pytanie nr 19  -  dot.  paragrafu 3 pkt. 8
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę słowa „trzykrotnej” na „czterokrotnej”?
Nieterminowa dostawa może powstać nie tylko z winy Wykonawcy, lecz także z winy przewoźnika 
przewożącego towar, przypadków losowych na które Wykonawca nie ma wpływu, np. trudne warunki 
pogodowe, itp….
Odpowiedź:   Zamawiający nie wyraża zgody.  

Pytanie nr 20  -  dot.  paragrafu 3 pkt. 9
Prosimy o wyjaśnienie lub modyfikację tego punktu, gdyż nie jest dla nas zrozumiały.
Zamawiający napisał,  że  będzie  uprawniony do  naliczenia  odsetek  ustawowych.  Od jakiej  kwoty 
Zamawiający  będzie  te  odsetki  naliczał?  Od  procenta  kary  naliczanej  na  podstawie  cytowanych 
ustępów 1, 2, 4, 7, 12?
Czy też należy rozumieć, że z upływem 7 dni od daty wezwania do zapłaty kary umownej, zmianie 
ulega wysokość tej kary na kary o wysokości odsetek ustawowych?
Prosimy o wyjaśnienie i prostsze, logiczne zapisy.
Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

Pytanie nr 21  -  dot. paragrafu 3 pkt. 12
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę wysokości kar z 10% na 5 %?
Odpowiedź:   Zamawiający nie wyraża zgody.  

Pytanie nr 22  -  dot. paragrafu 4 pkt. 2
Prosimy o zmianę punktu i uwzględnienie okresu wypowiedzenia, który to zapis jest standardem w 
zawieranych z Zamawiającymi umowach. Zazwyczaj wynosi on 30 dni. 
Odpowiedź:   Zamawiający nie wyraża zgody.  

Pytanie nr 23  -  dot. paragrafu 4 pkt. 2
Prosimy  o  zawarcie  zapisu,  który  będzie  uwzględniał  wezwanie  jednej  ze  stron  umowy  do 
przestrzegania przez drugą stronę umowy jej warunków w przypadku nie wywiązywania się z umowy. 
Wobec braku takiego zapisu, żadna ze stron nie będzie wiedziała, który to moment jest już odbierany 
przez przeciwną jako rażące naruszenie postanowień umowy.
Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

Pytanie nr 24  -  dot.  paragrafu 7 pkt. 4
Prosimy o usunięcie tego punktu, jest on zbędny, gdyż Zamawiający dopuszcza zmianę cen tylko przy 
zmianie cen urzędowych lub podatku VAT, a tych nie trzeba dokumentować, gdyż są wprowadzane w 
życie aktami prawnymi powszechnie dostępnymi. Zamawiający ma więc możliwość zapoznania się z 
nimi.
Odpowiedź:   Zamawiający nie wyraża zgody.  

Pytanie nr 25  -  dot.  paragrafu 7 pkt. 6
Punkt ten jest zbędny, gdyż zapisami paragrafu 7 pkt. 3 Zamawiający nie dopuszcza żadnych zmian 
cen poza urzędowymi lub wynikającymi z nowej stawki podatku VAT. Logicznym jest, że zmiana cen 
w innym wypadku niż powyższe byłaby rażącym naruszeniem umowy.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 26  -  dot.  paragrafu 8 pkt. 4
Uważamy, że zawarty w tym punkcie zapis jest nie do przyjęcia, gdyż Zamawiający wymaga 60 dni 
na  zapłatę  towaru od wystawienia  faktury VAT.  Jest  to  bardzo długi  termin  płatności  (o  którego 
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zmianę prosiliśmy),  dlatego nie może  Zamawiający oczekiwać dodatkowych 30 dni  na zapłatę za 
towar.
Prosimy o odstąpienie od tego punktu.
Odpowiedź:   Zgodnie z udzieloną  odpowiedzią w pytaniu nr 9.  

Pytanie nr 27  -  dot.  treści załącznika nr 7 INFORMACJA O PRODUKCIE: 
Czy Zamawiający zgodzi  się  usunąć kolumno nagłówku „Numer  strony oferty gdzie  znajduje  się 
kserokopia dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania”?
Prosimy o usunięcie tej  kolumny,  gdyż Zamawiający sam może przeczytać każdy dokument.  Tym 
bardziej, może wnioskować sam o tym który dokument której pozycji dotyczy, gdyż wymaga podania 
dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w odpowiedniej kolumnie załącznika nr 7. 
W przypadku ponad stu produktów, do których wymagane są atesty dopuszczające do obrotu oraz 
ulotki produktowe, wystarczająco skomplikowanym jest przygotowanie oferty…
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza podanie strony od do.  

Pytanie nr 28  -  dot.  odnośnie asortymentu - Zadanie nr 1,  do poz. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenienie tj. podanie ceny jednostkowej i wartości osobno dla 
probówek  i  osobno  dla  korków.  Prośbę  motywujemy  tym,  iż  w naszym  systemie  zarządzającym 
sprzedażą  probówka  i  korek  stanowią  odrębne  pozycję  asortymentowe,  mają  swoje  numery 
katalogowe i  ceny sprzedaży,  mogą  pochodzić  od  innego producenta,  mają  też  różne  dokumenty 
dopuszczające je obrotu i używania. 
Powyższe  oczywiście  nie oznacza,  iż  produkty te nie są ze sobą kompatybilne  i  mogą  być  przez 
Zamawiającego traktowane i używane jako zestaw produktów. 
Odpowiedź:   Zamawiający wyraża zgodę.   

Pytanie nr 29  -  dot.  odnośnie asortymentu - Zadanie nr 1, poz. 5
Czy Zamawiający zgodzi  się  na  probówki  z  dnem soczewkowym z  podziałką i  polem do opisu, 
wykonane z PP o podwyższonej przezroczystości?
Odpowiedź:   Zamawiający wyraża zgodę.   

Pytanie nr 30 -  dot.  odnośnie asortymentu - Zadanie nr 1, poz. 11
Czy Zamawiający zgodzi się na wymazówki z wacikiem wiskozowym?
Odpowiedź:   Zamawiający wyraża zgodę.   

Pytanie nr 31  -  dot.  odnośnie asortymentu - Zadanie nr 1, poz. 11
Jeśli  Zamawiający  nie  zgadza  się  na  powyższe,  to  czy  zgodzi  się  na  wyłączenie  pozycji  do 
oddzielnego zadania?
Odpowiedź:   Zamawiający wyraził zgodę na powyższe.   

Pytanie nr 32  -  dot.  odnośnie asortymentu - Zadanie nr 1, poz. 12
Czy  Zamawiający  zgodzi  się  na  wymazówki  o  dł.  ~150  mm?  Prośbę  motywujemy  faktem,  że 
większość spotykanych na rynku wymazówek ma średnicę oscylującą w granicach 150 mm, a 1 cm 
długości nie ma istotnego znaczenia użytkowego przy wykonywaniu badań.
Odpowiedź:   Zamawiający wyraża zgodę.   

Pytanie nr 33 -  dot.  odnośnie asortymentu - Zadanie nr 1, poz. 12
Jeśli  Zamawiający  nie  zgadza  się  na  powyższe,  to  czy  zgodzi  się  na  wyłączenie  pozycji  do 
oddzielnego zadania?
Odpowiedź:   Zamawiający wyraził zgodę na powyższe.   
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Pytanie nr 34  -  dot.  odnośnie asortymentu - Zadanie nr 1, poz. 13
Czy Zamawiający zgodzi się na wymazówki o śr. wacika ~3 mm? 
Odpowiedź:   Zamawiający nie wyraża zgody.   

Pytanie nr 35 -  dot.  odnośnie asortymentu - Zadanie nr 1, poz. 13
Czy Zamawiający zgodzi się na wymazówki o waciku wiskozowym?
Odpowiedź:   Zamawiający wyraża zgodę  .   

Pytanie nr 36  -  dot.  odnośnie asortymentu - Zadanie nr 1, poz. 13
Jeśli  Zamawiający  nie  zgadza  się  na  powyższe,  to  czy  zgodzi  się  na  wyłączenie  pozycji  do 
oddzielnego zadania?
Odpowiedź:   Zamawiający wraził zgodę  powyżej.     

Pytanie nr 37  -  dot.  odnośnie asortymentu - Zadanie nr 1, poz. 17
Czy Zamawiający zgodzi się na ezy z innego rodzaju drutu?
Odpowiedź:   Zamawiający wyraża zgodę.   

Pytanie nr 38 -  dot.  odnośnie asortymentu - Zadanie nr 1, poz. 17
Czy w  przypadku  braku  zgody  na  powyższe  Zamawiający  zgodzi  się  na  wyłączenie  pozycji  do 
oddzielnego zadania z uwagi na nietypowość asortymentu?
Odpowiedź:   Zamawiający wyraził zgodę  powyżej.   

Pytanie nr 39  -  dot.  odnośnie asortymentu - Zadanie nr 1, poz. 18
Czy Zamawiający zgodzi się na ezy z innego rodzaju drutu?
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.  

Pytanie nr 40 -  dot.  odnośnie asortymentu - Zadanie nr 1, poz. 18
Czy w  przypadku  braku  zgody  na  powyższe  Zamawiający  zgodzi  się  na  wyłączenie  pozycji  do 
oddzielnego zadania z uwagi na nietypowość asortymentu?
Odpowiedź:   Zamawiający wyraził zgodę na powyższe.   

Pytanie nr 41  -  dot.  odnośnie asortymentu - Zadanie nr 1, poz. 21
Prosimy o odpowiedź, jakiego rodzaju czystości produktu Państwo oczekują tj. szalek aseptycznych 
czy sterylnych?
Bardzo często pod pojęciem produktów sterylnych  oferowane są przez wykonawców produkty nie 
sterylne  o  podwyższonym  stopniu  czystości  to  znaczy  wyprodukowane  w  warunkach  specjalnej 
czystości.  Oznaczane  są  one  jako  STERILE  A  lub  Aseptyczne.  Dotyczy  to  na  przykład  takich 
produktów jak: szalki, pojemniki na próbki itp. Wyroby te są wystarczające do prowadzenia badań 
IVD (in vitro), o ile nie mają kontaktów z powłokami ciała człowieka. Nie są to jednak produkty, 
które przeszły zwalidowany proces sterylizacji z gwarancją uzyskania SAL>=6. Produkty Aseptyczne 
( STERILE A) są istotnie tańsze od produktów sterylnych.
Odpowiedź:   Zamawiający oczekuje szalek aseptycznych.   

Pytanie nr 42  -  dot.  odnośnie asortymentu - Zadanie nr 1, poz. 21
Czy Zamawiający zgodzi się na szalki bez wentylacji?
Odpowiedź:   Zamawiający nie wyraża zgody.   

Pytanie nr 43  -  dot.  odnośnie asortymentu - Zadanie nr 1, poz. 21
Jeśli Zamawiający nie zgadza się na powyższe, to czy zgodzi się na szalki o śr. 90 mm z wentylacją?
Odpowiedź:   Zamawiający wyraża zgodę na szalki o śr. 90 mm z wentylacją.  
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Pytanie nr 44  -  dot.  odnośnie asortymentu - Zadanie nr 1, poz. 21
Jeśli Zamawiający nie zgadza się na żadne z powyższych, to czy zgodzi się na szalki o śr. 150 mm z 
wentylacją?
Odpowiedź:   Zamawiający wyraził  zgodę powyżej.  

Pytanie nr 45  -  dot.  odnośnie asortymentu - Zadanie nr 1, poz. 21
Jeśli  Zamawiający  nie  zgadza  się  na  powyższe,  to  czy  zgodzi  się  na  wyłączenie  pozycji  do 
oddzielnego zadania?
Odpowiedź:   Zamawiający wyraził zgodę powyżej.   

Pytanie nr 46  -  dot.  odnośnie asortymentu - Zadanie nr 1, poz. 22
Prosimy o odpowiedź, jakiego rodzaju czystości produktu Państwo oczekują tj. szalek aseptycznych 
czy sterylnych?
Bardzo często pod pojęciem produktów sterylnych  oferowane są przez wykonawców produkty nie 
sterylne  o  podwyższonym  stopniu  czystości  to  znaczy  wyprodukowane  w  warunkach  specjalnej 
czystości.  Oznaczane  są  one  jako  STERILE  A  lub  Aseptyczne.  Dotyczy  to  na  przykład  takich 
produktów jak: szalki, pojemniki na próbki itp. Wyroby te są wystarczające do prowadzenia badań 
IVD (in vitro), o ile nie mają kontaktów z powłokami ciała człowieka. Nie są to jednak produkty, 
które przeszły zwalidowany proces sterylizacji z gwarancją uzyskania SAL>=6. Produkty Aseptyczne 
( STERILE A) są istotnie tańsze od produktów sterylnych.
Odpowiedź:   Zamawiający oczekuje szalek aseptycznych.   

Pytanie nr 47  -  dot.  odnośnie asortymentu - Zadanie nr 1, poz. 22
Czy Zamawiający zgodzi się na szalki o śr. 150 mm?
Odpowiedź:    Zamawiający nie wyraża zgody.  

Pytanie nr 48  -  dot.  odnośnie asortymentu - Zadanie nr 1, poz. 22
Jeśli  Zamawiający  nie  zgadza  się  na  powyższe,  to  czy  zgodzi  się  na  wyłączenie  pozycji  do 
oddzielnego zadania?
Odpowiedź:   Zamawiający nie wyraża zgody.  

Pytanie nr 49  -  dot.  odnośnie asortymentu - Zadanie nr 1, poz. 24b)
Czy Zamawiający ma na myśli pipety o zakresie 20-200 ul?
Odpowiedź:    Zamawiający ma na myśli pipety o zakresie 20-200 ul.  

Pytanie nr 50  -  dot.  odnośnie asortymentu - Zadanie nr 1, poz. 24b)
Jeśli zapis SIWZ jest poprawny to czy Zamawiający ma na myśli pipety o zakresie 20-200 ul?
Odpowiedź:   Zamawiający wyraża zgodę  na pipety o zakresie 20-200 ul.  

Pytanie nr 51  -  dot.  odnośnie asortymentu - Zadanie nr 1, poz. 24d)
Czy Zamawiający zgodzi się na pipety o poj. 1000-5000 ul?
Odpowiedź:   Zamawiający wyraża zgodę.   

Pytanie nr 52  -  dot.  odnośnie asortymentu - Zadanie nr 1, poz. 26, poj. 200 ul (żółte)
Czy Zamawiający oczekuje końcówek typu Gilson czy typu Eppendorf?
Odpowiedź:   Zamawiający oczekuje końcówek typu Eppendorf.  

SPZOZ/SAN/ZP/01/2014                                       Strona 8 z 13



Pytanie nr 53  -  dot.  odnośnie asortymentu - Zadanie nr 1, poz. 26, poj. 200ul (żółte)
Czy  Zamawiający  wymaga  zaoferowania  końcówek  typu  economy,  o  mniejszej  dokładności 
wykonania,  czy  też  końcówek  typu  superior,  lepszych  jakościowo,  lecz  skutkiem  tego  nieco 
droższych?  Jeśli  Zamawiający  wymaga  końcówek  typu  superior,  to  czy  wprowadzi  wymóg 
dostarczenia wraz z ofertą próbek końcówek?
Odpowiedź:   Zamawiający  wymaga zaoferowania końcówek typu economy.  

Pytanie nr 54  -  dot.  odnośnie asortymentu - Zadanie nr 1, poz. 26, poj. 1000ul (niebieskie)
Czy  Zamawiający  wymaga  zaoferowania  końcówek  typu  economy,  o  mniejszej  dokładności 
wykonania,  czy  też  końcówek  typu  superior,  lepszych  jakościowo,  lecz  skutkiem  tego  nieco 
droższych?  Jeśli  Zamawiający  wymaga  końcówek  typu  superior,  to  czy  wprowadzi  wymóg 
dostarczenia wraz z ofertą próbek końcówek?
Odpowiedź:   Zamawiający wymaga zaoferowania końcówek typu economy  

Pytanie nr 55  -  dot.  odnośnie asortymentu - Zadanie nr 1, poz. 33
Czy Zamawiający zgodzi się na termometr, który posiada sondę o dł. ok. 125 mm w formie bagnetu 
(długiego cylindra), zamiast przewodu?
Odpowiedź:   Zamawiający wymaga termometr z  przewodem.  

Pytanie nr 56  -  dot.  odnośnie asortymentu - Zadanie nr 1, poz. 33
Jeśli  Zamawiający  nie  zgadza  się  na  powyższe,  to  czy  zgodzi  się  na  wyłączenie  pozycji  do 
oddzielnego zadania?
Odpowiedź:   Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie pozycji do oddzielnego zadania.  

Pytanie nr 57  -  dot.  odnośnie asortymentu - Zadanie nr 3, poz. 7
Czy Zamawiający  ma  na  myśli  naczynka  o  poj.  2ml  (pod  wskazanym  nr  katalogowym  figurują 
naczynka o poj. 2 ml)?
Odpowiedź:   Zamawiający ma na myśli naczynka o poj. 2ml.  

Pytanie nr  58 -  dot.  odnośnie asortymentu - Zadanie nr 3, poz. 11
Czy  Zamawiający  na  pewno  oczekuje  butelki  o  poj.  500  ml?  Numer  katalogowy  butelki  o  tej 
pojemności to 72-7050-6.
Odpowiedź:    Zamawiający oczekuje butelki o poj. 500 ml.  

Pytanie nr 59  -  dot.  odnośnie asortymentu - Zadanie nr 3, poz. 15
Czy Zamawiający ma na myśli statyw obrotowy na pipety czy statyw na 4 pipety wykonany z pleksi, 
jednorzędowy, szeregowy?
Odpowiedź:    Zamawiający ma na myśli statyw obrotowy.  

Pytanie nr 60  -  dot.  odnośnie asortymentu - Zadanie nr 3, poz. 15
Jeśli jest to inny statyw niewskazany powyżej to prosimy o dokładny opis tego statywu.
Odpowiedź:   Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu 59.   

Pytanie nr 61  -  dot.  odnośnie asortymentu - Zadanie nr 3, poz. 18
Podany nr katalogowy wskazuje na kapilary o poj. 130 ul i wym.  2,3x75mm, natomiast wskazane 
wymiary  -  1,6x125mm  na  kapilary  o  poj.  100  ul.  Prosimy  o  wskazanie,  który  produkt  należy 
zaoferować.
Odpowiedź:   Zamawiający wyjaśnia iż należy zaoferować kapilary o poj. 130 ul i wym. 2,3x75mm.  
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Pytanie nr 62 -  dot.  odnośnie asortymentu - Zadanie nr 3, poz. 19
Podany nr katalogowy wskazuje na zatyczki o pasujące do kapilar do 100 ul. Czy należy zaoferować 
te zatyczki, czy zatyczki pasujące do kapilar o poj. powyżej 100 ul? (W poz. 18 nie jest na ten moment 
jasne czy Zamawiający oczekuje kapilar o poj. 100 ul czy o poj. 130 ul, dlatego pytamy o to jakie 
zatyczki zaoferować.)
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż należy zaoferować zatyczki pasujące do kapilar o poj. powyżej 
100 ul, Zamawiający  oczekuje kapilar o poj. 130 ul.

Pytanie nr 63  -  dot.  odnośnie asortymentu - Zadanie nr 3, poz. 20
Czy Zamawiający z racji wycofania przez producenta produktu pakowanego pojedynczo, zgodzi się 
na  zaoferowanie  produktu  pakowanego  po  5  szt.?  (Produkt  pakowany  po  5  szt.  nadal  jest 
produkowany przez producenta).
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu pakowanego po 5 szt.

Pytanie nr 64  -  dot.  odnośnie asortymentu - Zadanie nr 3, poz. 24 i 26
Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie pozycji do oddzielnego zadania z uwagi na to, że jest to 
sprzęt  mechaniczny-  urządzenia,  co  stanowi  podstawę  do  rozróżnienia  przedmiotu  zamówienia  i 
zaoferowania ich w oddzielnym zadaniu?
Odpowiedź:   Zamawiający nie wyrażą zgody.  

Pytanie nr 65  -  dot.  odnośnie asortymentu - Zadanie nr 3, poz. 24 i 26
Jeśli  Zamawiający  nie  zgadza  się  na  powyższe,  to  czy  zgodzi  się,  z  racji  wycofania  sprzętu 
określonego w SIWZ z rynku, na zaoferowanie produktów analogicznych, tj.:
W poz. 24:
-  Wytrząsarka  laboratoryjna  MX-S typu  Vortex  z  gniazdem VT1.1  do  wytrząsania  pojedynczych 
probówek, o ruchu obrotowym o stałej średnicy 4 mm, z regulowaną częstotliwością 0 ÷ 2 500 cykli 
na min., z przełącznikiem do pracy ciągłej lub uruchamianej po naciśnięciu gniazda
Odpowiedź:   Zamawiający  wyraża  zgodę  na  wytrząsarkę   laboratoryjną  MX-S  z  wyposażeniem   
oferowanym w poz. 16

W poz. 26:
- Statyw VT1.3.3 wykonany z gąbki, do płyty uniwersalnej PS1.1 lub VT1.3, na 12 probówek o śr. 
12mm (2 do 7 ml)?
- Płyta uniwersalna VT1.3, do wytrząsarki MX-S lub MX-F, do mocowania statywów na probówki?
Produkt ten jest konieczny, aby przymocować na nim statyw, który Zamawiający określił w poz. 26. 
Bez płyty uniwersalnej statyw nie będzie pełnił żadnej funkcjonalnej roli.
Odpowiedź:   Zamawiający wyraża zgodę na wyposażenie do wytrząsarki MX-S.  

Pytanie nr 66  -  dot.  odnośnie asortymentu - Zadanie nr 3, poz. 24 i 26
W związku z powyższymi pytaniami, jeśli Zamawiający zgadza się na proponowane wyżej produkty, 
prosimy o określenie czy w poz.  26 należy wycenić  komplet  Statyw VT1.3.3+ Płyta  uniwersalna 
VT1.3,  czy  też  rozdzielić  pozycję  26,  na  pozycje:  26  i  26A,  aby  wycenić  każdy  z  produktów 
oddzielnie? 
Jeśli tak, to czy Wykonawca może dodać dodatkowy wiersz w formularzu, aby wycenić oba produkty 
oddzielnie?
Odpowiedź:   Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza rozdzielenie  pozycji 26, na pozycje: 26 i 26A,   
aby wycenić każdy z produktów oddzielnie i Wykonawca może dodać dodatkowy wiersz w formularzu,  
aby wycenić oba produkty oddzielnie.

Pytanie nr 67  -  dot.  odnośnie asortymentu - Zadanie nr 3, poz. 25
Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie pozycji do oddzielnego zadania z uwagi na to, że jest to 
sprzęt  mechaniczny-  urządzenia,  co  stanowi  podstawę  do  rozróżnienia  przedmiotu  zamówienia  i 
zaoferowania ich w oddzielnym zadaniu?
Odpowiedź:   Zamawiający nie wyraża zgody.   
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Pytanie nr 68  -  dot.  odnośnie asortymentu - Zadanie nr 3, poz. 25
Jeśli Zamawiający nie zgadza się na powyższe, to czy zgodzi się, z racji wycofania sprzętu z rynku, na 
zaoferowanie produktów analogicznych, tj.:
W poz. 25:
- Wytrząsarka laboratoryjna SK-L180-Pro o ruchu posuwisto-zwrotnym o stałej amplitudzie 4 mm, ze 
sterowaniem cyfrowym, z regulowaną częstotliwością 100 ÷ 350 cykli na min. (co 10 cykli na min.) 
oraz regulowanym czasem 1 ÷ 1 199 min. (co 1 min.)?
Odpowiedź:    Zamawiający nie wyraża zgody na wytrząsarkę o ruchu posuwisto – zwrotnym, prosi o   
zaoferowanie urządzenia typu kołyska.

Pytanie nr 69  -  dot.  odnośnie asortymentu - Zadanie nr 3, poz. 27
Czy Zamawiający zgodzi się na wysokość 70 mm (podany nr katalogowy odpowiada produktowi o 
wysokości 70 mm)?
Odpowiedź:   Zamawiający wyraża zgodę.  

Pytanie nr 70  -  dot.  odnośnie asortymentu - Zadanie nr 3, poz. 27
Jeśli  Zamawiający  nie  zgadza  się  na  powyższe,  to  czy  zgodzi  się  na  wyłączenie  pozycji  do 
oddzielnego zadania?
Odpowiedź:   Zamawiający wyraził zgodę na powyższe.   

Pytanie nr 71  -  dot.  odnośnie asortymentu - Zadanie nr 3, poz. 33
Produkt z tej pozycji jest też w poz. 32, czy zatem nie nastąpiła pomyłka w opisie i chodzi o: Statyw 
na 50 probówek o śr. 16 mm, 5-rzędowy, o wys. 70 mm, z drutu powlekanego tworzywem?
Odpowiedź:   Zamawiający wyjaśnia iż chodzi o statyw na 50 probówek o śr. 16 mm.  

Pytanie nr 72  -  dot.  odnośnie asortymentu - Zadanie nr 3, poz. 34
Czy Zamawiający zgodzi się zrezygnować z pozycji lub wydzielić do oddzielnego zadania z uwagi, że 
produkt wymieniony w SIWZ nie jest już produkowany?
Odpowiedź:   Zamawiający wyraża zgodę.   

Pytanie nr 73  -  dot.  odnośnie asortymentu - Zadanie nr 3, poz. 36
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie analogicznej pipety w całości autoklawowalnej i o poj. 
10 ul, która zastąpiła wycofany produkt o nazwie MICROLIT?
Odpowiedź:   Zamawiający wyraża zgodę.   

Pytanie nr 74  -  dot.  odnośnie asortymentu - Zadanie nr 3, poz. 37
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nakłuwaczy, które nie są nakłuwaczami „Medlance”. 
Opis  przedmiotu  zamówienia  poprzez  określenie  nakłuwacza  jako  „Medlance”  narusza  zasady 
uczciwej  konkurencji,  ponieważ  sugeruje  produkt  konkretnego  producenta  –  firmy  HTL-Strefa  i 
eliminuje produkty równoważne,  jak choćby nakłuwacze automatyczne, które posiadają np. boczny 
mechanizm spustowy czy inny kształt.
Nakłuwacz  z  bocznym  przyciskiem zwalniającym  igłę  jest  równie  bezpieczny  dla  użytkownika  i 
pacjenta jak nakłuwacz „Medlance”, a przy tym ergonomiczny i łatwy w użyciu. Dodatkową zaletą 
bocznego umieszczenia  przycisku  jest  zniwelowanie  siły  nacisku  osoby pobierającej  krew,  dzięki 
czemu penetracja skóry jest szybka,  ale zarazem delikatna i  co za tym idzie, zdecydowanie mniej 
bolesna dla pacjenta. W nakłuwaczach tego typu rzeczywista głębokość wkłucia jest jednoznaczna z 
głębokością gwarantowaną przez producenta dla danego typu nakłuwacza, ale jednocześnie mniejsza 
niż  przy nakłuwaczach z  naciskiem górnym (nakłuwacz w  Medlance),  gdzie  zależy ona w dużej 
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mierze od siły przyłożenia nakłuwacza przez osobę pobierającą oraz sam moment nacisku z góry, przy 
zwalnianiu igły. 
Zatem dopuszczenie nakłuwaczy innych niż „Mydlance” jest dla Zamawiającego korzystne, bowiem 
doprowadzi do złożenia ofert na produkty nowoczesne, a przy tym w bardzo korzystnej cenie, co leży 
w interesie publicznym.
Odpowiedź:     Zamawiający dopuszcza produkt równoważny zgodnie z zapisami SIWZ.  

Pytanie nr 75  -  dot.  odnośnie asortymentu - Zadanie nr 3, poz. 47
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie:
Statywu na 50 probówek o śr. 16 mm, 5-rzędowy, o wys. 70 mm,  z drutu powlekanego tworzywem 
sztucznym?
Odpowiedź:   Zamawiający nie wyraża zgody.   

Pytanie nr 76  -  dot.  odnośnie asortymentu - Zadanie nr 3, poz. 47
Jeśli Zamawiający nie zgadza się na powyższe, to czy zgodzi się na: Statyw na 20 probówek o śr. 16 
mm, 2-rzędowy, o wys. 70 mm,  z drutu powlekanego tworzywem sztucznym?
Odpowiedź:   Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie statywu na 20 probówek o śr. 16 mm, 2-  
rzędowy, o wys. 70 mm,  z drutu powlekanego tworzywem sztucznym.

Pytanie nr 77  -  dot.  odnośnie asortymentu - Zadanie nr 3, poz. 47
Jeśli Zamawiający nie zgadza się na żadne z powyższych to czy zgodzi się na wyłączenie pozycji do 
oddzielnego zadania?
Odpowiedź:   Zamawiający wyraził zgodę w odpowiedzi na  pytanie 76.  

Pytanie nr 78  -  dot.  do całego zadania 3
Czy Zamawiający nie zapomniał o dodaniu w tym zadaniu kolumny „nazwa produktu oferowanego”? 
Jeśli tak, to prosimy o odpowiednią modyfikację formularza.
Odpowiedź: Zamawiający zapomniał o dodaniu  kolumny „nazwa produktu oferowanego”

w załączeniu modyfikacja formularza cenowego – dot. zad. 3 – załącznik nr 2

Pytanie nr 79  -  dot. do całego zadania 3 oraz składanych dokumentów:
Czy  w  przypadku  oferowania  produktów,  które  są  następcami  produktów  wycofanych  z  rynku, 
Zamawiający wymaga przedłożenia opisów lub charakterystyk dla zaoferowanych wyrobów?
Odpowiedź:   Zamawiający  

Pytanie nr  80 -  dot. Zadania nr 1 

a) Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 11 – 22 do osobnego pakietu. Pozwoli to 
na udział  w postępowaniu firmom specjalizującym się w dostarczaniu asortymentu do 
dozowania cieczy, a tym samym zwiększy to konkurencyjność postępowania?

Odpowiedź:   Zamawiający nie wyraża zgody.   

b) Czy w pozycji  11, 12 oraz 13 Zamawiający dopuści pałeczki do wymazów o długości 
150mm?

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.  

c) Czy w pozycji  13 Zamawiający dopuści wymazówki z wacikiem bawełnianym?
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.  

d) Czy w pozycji 19 Zamawiający dopuści szalki o średnicy 60mm?
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.  
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e) Czy w pozycji 19 Zamawiający dopuści szalki sterylizowane radiacyjnie?
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.  

f) Czy w pozycji 21 Zamawiający dopuści szalki bez żeber wentylacyjnych?

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.  

g) Czy w pozycji  21  Zamawiający dopuści  szalki  z  żebrami  wentylacyjnymi  o  średnicy 

140mm?

Odpowiedź:   Zamawiający nie dopuszcza.  

h) Czy w pozycji 22 Zamawiający dopuści szalki o średnicy 150 mm?

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.   

W ZAŁĄCZENIU MODYFIKACJA FORMULARZA CENOWEGO.

UWAGA:
Wobec  udzielonych  wyjaśnień  na  zapytania  Wykonawców  jak  również 

modyfikacji  treści  SIWZ  mających  wpływ  na  zaoferowany  przedmiot 

zamówienia,  należy  INDYWIDUALNIE  UWZGLĘDNIĆ  ZMIANY w 

ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia.

  Z poważaniem
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