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dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego sprzętu medycznego.  
Numer sprawy: ZLA-ZP-752w/44/13 
/odpowiedź do SIWZ/ 
 
 
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie Sp. z o.o. działając na podstawie 
art.38 ust.1i 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: 
 
Części H poz. 1: 
Czy Zamawiający dopuści szwy w opakowaniach a 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem 
ilości, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści nici chirurgiczne w opakowaniach a 10 szt. z odpowiednim 
przeliczeniem ilości. 
 
Części H poz. 2: 
Czy Zamawiający dopuści szwy w opakowaniach a 12 szt. z odpowiednim przeliczeniem 
ilości spełniające pozostałe wymagania SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści nici chirurgiczne w opakowaniach a 12 szt. z odpowiednim 
przeliczeniem ilości. 
 
Pakiet C, poz. 5 
Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków w opakowaniu a 75 szt. z odpowiednim 
przeliczeniem i zaokrągleniem ilości? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści wycenę kieliszków w opakowaniu a 75 szt. z odpowiednim 
przeliczeniem. 
 
Pakiet C, poz. 18 
Czy Zamawiający dopuści elektrody o średnicy 5,5 cm, spełniające pozostałe wymagania 
SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający planuje zakup zgodnie z treścią SIWZ. 
 
 



 
 
Pakiet D, poz. 5 
Czy Zamawiający oczekuje oryginalnego papieru? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści zamiennik. 
 
Pakiet D, poz. 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. 
 
Pakiet F, poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści sterylne cytoszczotki, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści sterylne cytoszczotki, spełniające wymagania SIWZ 
 
Pakiet G, poz. 1 
Czy Zamawiający moŜe określić jaką ilość rozmiaru XL będzie potrzebował i czy dopuści 
rozmiar XL w opakowaniu a 180 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? 
Odpowiedź: 
Zamawiający planuje zakup 120 opakowań rękawic w rozmiarze XL. Zamawiający dopuści 
rozmiar XL w opakowaniu a 180 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości. 
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