
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego 
32-500 Chrzanów ul. Sokoła19 

tel/fax.(32) 624 03 10 Dyrektor (32) 623 45 34 Księgowość (32) 623 27 15 
Chrzanów 2012-11-23 

 
 

 
 

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego sprzętu medycznego/odpowiedź 
do SIWZ 
 
 
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie działając na podstawie art.38 ust.1 
i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. Z dnia 2006r. Nr 
164 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: 
 
Część H pozycje 1-5 
Czy Zamawiający dopuści szwy w opakowaniach a`10 szt. z odpowiednim przeliczeniem 
ilości, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści szwy w opakowaniach a`10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, 
spełniające wymagania SIWZ. 
 
Pakiet H pozycje 4-5 
Czy Zamawiający dopuści nici z igła o długości 35 mm lub 37 mm, spełniające pozostałe 
wymagania SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający planuje udzielenie zamówienia zgodnie z treścią SIWZ. 
 
Część H pozycje 4-5 
Czy Zamawiający dopuści szwy w opakowaniach a`12 szt. z odpowiednim przeliczeniem 
ilości, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści szwy w opakowaniach a`12 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, 
spełniające wymagania SIWZ. 
 
Część H pozycje 6-7 
Czy Zamawiający dopuści szwy w opakowaniach a`12 szt. z odpowiednim przeliczeniem 
ilości, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści szwy w opakowaniach a`12 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, 
spełniające wymagania SIWZ. 
 
Pakiet B pozycje 1 
Czy Zamawiający dopuści igły importowane 0,45 x 12 mm produkcji Polskiej, spełniające 
pozostałe wymagania SIWZ? 



Odpowiedź: 
Zamawiający zgodnie z treścią SIWZ planuje zakup igieł importowanych i 
wyprodukowanych poza granicami Polski o wielkości 04 x 16 mm 
  
Pakiet B pozycje 3 
Czy Zamawiający dopuści igły importowane 0,6 x 25 mm produkcji Polskiej, spełniające 
pozostałe wymagania SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający zgodnie z treścią SIWZ planuje zakup igieł importowanych i 
wyprodukowanych poza granicami Polski o wielkości 0,6 x 30 mm. 
 
Pakiet C pozycje 5 
Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków w opakowaniach a`75 szt. z odpowiednim 
przeliczeniem i zaokrągleniem ilości? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści wycenę kieliszków w opakowaniach a`75 szt. z odpowiednim 
przeliczeniem i zaokrągleniem ilości. 
 
Pakiet C pozycje 8,12,17-23 
Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje i utworzy z nich odrębne zadanie? Podział zadania 
zwiększy konkurencyjność postępowania, umoŜliwi równieŜ złoŜenie ofert większej liczbie 
wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. 
 Odpowiedź: 
Zamawiający nie planuje zmiany zapisu SIWZ poprzez wydzielenie odrębnych pakietów. 
 
Pakiet D pozycje 7 
Czy Zamawiający dopuści Cytofix w opakowaniu 200 ml z odpowiednim przeliczeniem i 
zaokrągleniem ilości? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści Cytofix w opakowaniu 200 ml z odpowiednim przeliczeniem i 
zaokrągleniem ilości. 
 
Pakiet F pozycje 2 
Czy Zamawiający dopuści sterylne cytoszczoteczki, spełniające pozostałe wymagania SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści sterylne cytoszczoteczki, spełniające wymagania SIWZ 
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