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dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu 
jednorazowego uŜytku probówek do mikrometody i systemu zamkniętego do pobierania krwi. 
Nr sprawy ZLA-ZP-752w/23/12. 
 
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie działając na podstawie art.38 ust.1 
i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień Publicznych (t.uj. Dz.U. Z dnia 2006r. 
Nr164 poz. 1163 – ze zm) udziela odpowiedzi na zadane pytania dot. SIWZ 
 
Firma XXXXXXXXXXXX jako zainteresowana postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego w ogłoszonym przetargu zwraca się do Zamawiającego z pytaniem: 
 
 
Pytania dotyczące projektu umowy : 
Dotyczy§ 1 ust.2 
W związku z tym, iŜ umowa zawierana jest z wykonawcą na okres 12 miesięcy, a zamówienia 
Zamawiający będzie składał sukcesywnie, czyli według aktualnych potrzeb, czy nie zasadne 
byłoby skrócenie terminu waŜności dostarczanego towaru do np. 9 m-cy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje skrócenie terminu waŜności dostarczanego towaru. 
 
Dotyczy§ 3 ust.4 
Z uwagi specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na 
podstawie ilości danych zebranych przez Zamawiającego w przetargu, czy Zamawiający nie 
rozwaŜy moŜliwości zmiany zapisu na „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej 
realizacji Umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie moŜe być większa niŜ 20% 
wartości umowy” 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokona zmiany zapisu w umowie. 
 
 
 
 
Pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia: 
Część II pozycja 1 
Pytanie: 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania probówek typu Eppendorf wykonanych z 
polipropylenu o podwyŜszonej przeźroczystości (dzięki czemu łatwiej obserwować zawartość 
probówki), z podziałką i polem do opisu oraz płaskim zatrzaskowym, zintegrowanym z 
probówką wieczkiem, dzięki któremu moŜliwe jest opisywanie próbki na wierzchniej stronie 
korka. 
 
 



Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga probówek typu Eppendorf wykonanych z polipropylenu o 
podwyŜszonej przeźroczystości z podziałką i polem do opisu oraz płaskim zatrzaskowym, 
zintegrowanym z probówką wieczkiem. 
 
Pytanie: 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania probówek typu Eppendorf z płaskim zatrzaskowym, 
zintegrowanym z probówką wieczkiem, dzięki któremu moŜliwe jest opisywanie próbki na 
wierzchniej stronie korka oraz z zamknięciem typu Safe Lock. Bezpieczne zamknięcie tzw. 
Safe Lock uniemoŜliwia przypadkowemu otwarciu się probówki np. podczas jej wirowania 
przy wysokich obrotach. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga probówek typu Eppendorf z płaskim zatrzaskowym, 
zintegrowanym z probówką wieczkiem oraz z zamknięciem typu Safe Lock. 
 
Część II pozycja 4 i 5 
Pytanie: 
Czy Zamawiający Ŝyczy sobie zaoferowania końcówek standardowych ( o standardowej 
jakości), czy zamawiający oczekuje złoŜenia oferty na końcówki o podwyŜszonej jakości typu 
superior, jeśli tak to czy wymaga załączenia do oferty przetargowej próbek takich końcówek 
typu superior? 
Odpowiedź: 
Zamawiający planuje zakup końcówek standardowych zgodnie z opisem w SIWZ. 
 
Część II pozycja 4 
Pytanie: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie końcówek pakowanych po 500 sztuk? 
Oczywiście wszelkie przeliczenia pozostaną zgodne z Państwa wymaganiami w formularzu 
cenowym lub w formularzu cenowym zostaną odpowiednio naniesione poprawki w wielkości 
opakowani i ilości zamawianych sztuk, w taki sposób, aby całkowita ilość sztuk była zgodna 
z określonym w SIWZ zapotrzebowaniem na dany produkt. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie końcówek pakowanych po 500 sztuk po 
odpowiednim przeliczeniu aby całkowita ilość sztuk była zgodna z określonym w SIWZ 
zapotrzebowaniem. 
 
Część II pozycja 6 
Pytanie: 
Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze typu „Sterilance Lite II” automatyczne, igłowe o 
średnicy igły 0,8 mm(21G) i głębokością wkłucia 1,8 mm, sterylne, pakowane po 100 sztuk? 
Odpowiedź: 
Zamawiający planuje udzielenie zamówienia zgodnie z treścią SIWZ. 
 
Część II pozycja 7 
Pytanie: 
Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze typu „Sterilance Lite II” automatyczne, igłowe o 
średnicy igły 0,8 mm(21G) i głębokością wkłucia 2,4 mm, sterylne, pakowane po 100 sztuk? 
Odpowiedź: 
Zamawiający planuje udzielenie zamówienia zgodnie z treścią SIWZ. 
Część II pozycja 6 i 7 



Pytanie: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 6 i 7 tak aby stanowiły odrębny 
pakiet? Włączanie nakłuwaczy do jednego pakietu z typowym sprzętem laboratoryjnym 
preferuje wszelkiego rodzaju hurtownie farmaceutyczne lub autoryzowanych bezpośrednich 
dostawców producenta, eliminując wysokiej klasy dostawców i producentów specjalizujących 
się w typowym sprzęcie laboratoryjnych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający planuje udzielenie zamówienia zgodnie z treścią SIWZ. 
 
Część II pozycja 11 
Pytanie: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie Kamery Pentasquare z siatką do 
ilościowej analizy elementów komórkowych osadzonych w moczu, z PS-10 miejscowe (10 
badań)? Pozwoli to na złoŜenie większej ilości ofert, co w konsekwencji  doprowadzi do 
obniŜenia cen, a Zamawiający będzie miał moŜliwość wyboru najkorzystniejszej oferty. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie Kamery Pentasquare z siatką do ilościowej 
analizy elementów komórkowych osadzonych w moczu, z PS-10 miejscowe (10 badań 
 
Część II pozycja 13 
Pytanie: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika z pokrywką do przechowywania 
wyrobów jednorazowych z plexi o wymiarze 16x26x30? Pragniemy nadmienić, iŜ róŜnica 1 
mm w Ŝaden sposób nie wpływa na cechy uŜytkowe produktu, a w tym przypadku 
uniemoŜliwia złoŜenie waŜnych i konkurencyjnych ofert większej liczbie wykonawców. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika z pokrywką do przechowywania 
wyrobów jednorazowych z plexi o wymiarze 16x26x30 
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