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MCLChPiG –Gr.IV A/17 ZO/2016 
 

Otwock, dn. 25.10.2016r 
 
 
 
 

Dotyczy :Zapytania ofertowego na odczynniki i drobny sprzęt laboratoryjny ,znak sprawy 17 /ZO/2016   
 
Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania : 
1. Pakiet I, poz. 16: prosimy o wyrażenie zgody na kasetki histopatologiczne z przykrywką z otworami o wym. 
1,6 x 1,6 mm. 
Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy . 
 
2. Pakiet I, poz. 16: prosimy o wyrażenie zgody na kasetki histopatologiczne z przykrywką z otworami o wym. 1 
x 5 mm. 
Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy . 
 
3. Proismy o dopuszczenie wyceny ceny jednostkowych za sztukę do trzech miejsc po przecinku. 
 Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy . 
 

SIWZ: 
Pytanie 1. 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych netto za 1 szt. wyrobów z 
dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku w pozycjach gdzie jednostka miary jest sztuka? 
Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy . 

 

Projektu umowy: 
Dotyczy § 4  
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż 
„Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia 
jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”? 
Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty 
opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty 
dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej 
wartości. 
Odpowiedź Zamawiającego :Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wyk0nawcy  

 
Dotyczy § 7 ust. 2 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności z 60 dni na 30 dni liczonych 
od daty wystawienia faktury? 
Odpowiedź Zamawiającego :Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wyk0nawcy  
 
Dotyczy § 10 
Czy Zamawiający rozważy wprowadzenie w powyższym paragrafie ustępu mówiącego, że: 
- Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 1 miesięcznym wypowiedzeniem, 



- Rozwiązanie, o którym mowa w pkt. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod 
rygorem nieważności, 
- Każda ze stron może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia postanowień 
niniejszej umowy? 
Odpowiedź Zamawiającego :Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wyk0nawcy  
 

Opisu przedmiotu zamówienia: 
Prosimy o wyjaśnienie czy z punktu widzenia Zamawiającego nie byłoby stosowne wprowadzenie wymogu, aby 
w formularzu cenowym w osobnej kolumnie Wykonawcy wskazali producenta i numer katalogowy 
oferowanych wyrobów? 
Wskazanie numeru katalogowego wraz z producentem jednoznacznie określa, jaki produkt jest oferowany przez 
Wykonawcę, a tym samym pozwala Zamawiającemu na egzekwowanie właściwego wykonywania umowy przez 
Wykonawców – daje Zamawiającemu gwarancję, że podczas wykonywania umowy produkt nie zostanie 
zastąpiony zamiennikiem o gorszej jakości. 
Odpowiedź Zamawiającego :Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy  

 

Dotyczy pakiet II pozycja 1 

1. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek o wymiarach 15,3x16x100 

mm (grubość ścianki 0,7mm) spełniających pozostałe wymagania SIWZ? 

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy . 

 

Dotyczy pakiet II pozycja 2 

1. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem probówek “skalowanych” i czy dopuści 

probówki posiadające znacznik pojemności “1 ml” bez dodatkowej skali? 

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy . 

 

Dotyczy pakiet II pozycja 3 

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pipetek Pasteura wykonane z PE 

(polietylen) o długości 155mm? 

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy . 

 

Dotyczy pakiet II pozycja 12  

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga szkiełek z dwustronnym polem do opisu? 
Odpowiedź Zamawiającego :Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy  

 

Dotyczy pakiet II pozycja 13 

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szkiełek podstawowych powlekanych 

poly-L-lizyną jako środkiem zwiększającym adhezyjność, pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy . 

 

Dotyczy pakiet II pozycja 17 

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek z czerwonymi korkami, 

spełniających pozostałe wymagania SIWZ? 
Odpowiedź Zamawiającego :Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wyk0nawcy  

Dotyczy pakiet II pozycja 19 

1. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymazówek z wacikiem 

wiskozowym, spełniających pozostałe wymagania SIWZ? 

Pozwoliłoby to na złożenie ważnych i konkurencyjnych ofert większej liczbie Wykonawców a tym samym byłoby 

korzystniejsze dla Zamawiającego. 

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy . 



 

Dotyczy pakiet II pozycja 20 

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymazówek pakowanych po 100 szt., 

spełniających pozostałe wymagania SIWZ? 

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy . 

 

Dotyczy pakiet II pozycja 28 

1. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pałeczek do pobierania wymazów o 

długości około 150 mm (6 cali), spełniających pozostałe wymagania SIWZ? 

Pragniemy nadmienić że jest to standardowy wymiar dla tego typu wymazówek. 

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy . 

 

Dotyczy pakiet II pozycja 39 

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania zatyczek do kapilar gumowych, które, oprócz 

tego że szczelnie zatykają końce kapilary, chronią kapilarę przed przypadkowym pęknięciem, np. podczas 

upadku kapilary na stół, podłogę? 

Odpowiedź Zamawiającego :Nie, Zamawiający nie wymaga , ale dopuszcza propozycję Wykonawcy . 

Dotyczy pakiet II pozycja 48 

1. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania płyt do oznaczania grup krwi z rowkiem usztywniającym, który 

zapobiega uginaniu się płyty i w rezultacie ułatwia przeprowadzanie badań? 

Rowek usztywniający podnosi komfort i bezpieczeństwo wykonującego test. Rowek usztywniający stabilizuje 

kształt jednorazowej płyty uniemożliwiając jej odkształcanie się w trakcie wykonywania na niej testów, co chroni 

użytkownika przed przypadkowym wydostaniem się próbek z poszczególnych celek. W metodyce badania 

sztywność płyty ma bardzo duże znaczenie, bowiem w celu właściwego wymieszania zawiesiny i równomiernego 

jej rozprowadzenia na dnie celki, płytę lekko, kolistym ruchem w płaszczyźnie poziomej, obraca się. W 

przypadku płyty pozbawionej rowka, czynność tę jest bardzo trudno wykonać, z uwagi na giętkość płyty. 

Odpowiedź Zamawiającego :Nie, Zamawiający nie wymaga , ale dopuszcza propozycję Wykonawcy . 

 

2. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania płyt białych czy może płyt przezroczystych? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zarówno płyt białych jak również 

przezroczystych. 

 

Dotyczy pakiet II pozycja 49 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dozator o poj. do 25 ml, pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź Zamawiającego :Zgodnie z opisem zawartym w  tabelach cenowo- asortymentowych : „do 30ml” 

 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dozator o nastawnej pojemności za pomocą pierścienia? 
Odpowiedź Zamawiającego :Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy  

 

3. Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe to czy wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji do osobnego 

pakietu? 
Odpowiedź Zamawiającego :Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy  

 

Dotyczy pakiet II pozycja 50 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na butelkę do dozatora o poj. 1000 ml? 

Odpowiedź Zamawiającego :Zgodnie z opisem zawartym w  tabelach cenowo- asortymentowych :”do 1500 ml”  

 



2. Czy Zamawiający wyrazi ewentualnie zgodę na butelkę do dozatora o poj. 2500 ml? 
Odpowiedź Zamawiającego :Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy  

 

3. Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe to czy wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji do osobnego 

pakietu? 
Odpowiedź Zamawiającego :Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozostałe warunki nie ulegają zmianie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do wiadomości : strona internetowa Zamawiającego : www,otwock-szpital.pl  


