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        Żary, dnia 15.07.2019r. 

 

Do wiadomości Wykonawców 

 

Znak sprawy: 105.KSzWzP SP ZOZ - DZP-2612-24(3)-2019 

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych. 

 

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

złożonymi przez wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 

ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), 

wyjaśniam, co następuje, oraz wprowadzam do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

następujące zmiany: 

 

1.Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie krwinek w zadaniu nr 2 oraz 3 w zestawach 

3x5ml oraz przeliczenie ilości zestawów z uwzględnieniem terminów dostaw? 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. 

2. Czy Zamawiający wymaga aby odczynniki w zadaniu nr 2,3 posiadały termin ważności do 

daty na etykiecie czy tez dopuszcza odczynniki ważne przez krótki termin np. kilka tygodni 

po otwarciu? 

Odp. Zamawiający wymaga aby odczynniki w zadaniu nr 2,3 posiadały termin ważności do 

daty na etykiecie. 

3. Czy można zaoferować krwinki w zadaniu nr 3 pozycja 20 gotowe do użycia w metodzie 

probówkowej 3x10 ml? 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

4, Czy można zaoferować w zadaniu nr 2 odczynnik standard anty-D o pojemności 5 ml ? 

Odp. Tak. 

5. Czy zestaw kontrolny w zadaniu nr 3 ma być w zestawie 2x 4ml w buteleczkach z 

kroplomierzem? 
Odp. Nie. 

 

 

 

 Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania oferty. 

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. 

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

                                                                                                                                  

    

 

    Zamawiający 

        Dyrektor 

lek. med  Sławomir Gaik 
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