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Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: sukcesywne dostawy
drobnego sprzętu laboratoryjnego, drobnych odczynników i testów laboratoryjnych oraz elektroforezy z
dzierżawą zestawu. Znak sprawy: 4/drobny sprzęt laboratoryjny/15.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego
zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.
PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO
Pyt. nr 1. Dotyczy zapisów Umowy § 4 ust. 4
Prosimy o modyfikację zapisu ust. 4 §. 4 wzoru treści Umowy poprzez dopisanie „oferowana cena brutto obejmuje:
(…..), „przy jednorazowym zamówieniu powyżej 150,00zł netto.”
Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00zł, koszty transportu, na które składają się m.in. koszty
opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do
przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.
Odpowiedź Zamawiającego
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru treści umowy w § 4 ust. 4.
Pyt. nr 2. Dotyczy zapisów Umowy § 7 ust. 1
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wykreślenie zapisu: „telefonicznych.”. W rozmowie telefonicznej
trudno jest zweryfikować osobę dzwoniącą co do jej upoważnienia do składania zamówień w imieniu placówki.
Pisemne złożenie zamówienia jest również dokumentem łatwiejszym do zweryfikowania w przypadku spraw
spornych lub reklamacji.
Odpowiedź Zamawiającego
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru treści umowy w § 7 ust. 1. Jednocześnie Zamawiający
informuje, że zamówienia zgodnie z w/w zapisem wzoru treści umowy mogą być m.in. składane w formie
telefonicznej wyłącznie poprzez faks.
Pyt. nr 3. Dotyczy zadania nr 18
Czy Zamawiający wymaga kapilar do gazometrii, wykonanych z trwałego tworzywa sztucznego. Zastosowanie
materiałów takich jak tworzywo sztuczne, eliminuje zagrożenia takie jak kruszenie końców kapilary co może
prowadzić do skaleczeń personelu medycznego.
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Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza możliwość zaoferowania kapilar do gazometrii, wykonanych z trwałego
tworzywa sztucznego.
Pyt. nr 4. Dotyczy zadania nr 18
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie ilości zamawianych zatyczek do kapilar oraz
mieszadełek. Zamawiający zamawia 21 000 szt. kapilar. Do jednej kapilary potrzebne są dwie zatyczki czyli 42 000
szt. a nie 10 000 szt. jak jest napisane w SIWZ. Powinno być również 21 000 szt. mieszadełek a nie 10 000 szt.
Prosimy o stosowne wyjaśnienie.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający informuje, że ilości zamawianych zatyczek do kapilar oraz mieszadełek jest poprawna. Zamawiający
wymaga zaoferowania 10 000szt. zatyczek do kapilar i 10 000 szt. mieszadełek.
Z poważaniem

