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Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu  
 
 

W związku ze skierowanymi zapytaniami dotyczącymi zapisów SIWZ na dostawę 
odczynników laboratoryjnych, Zamawiający udziela odpowiedzi:  
 
Dotyczy zastawu (pakietu) nr 1: 
 
Pytanie l. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu: „Wykonawca zapewni 
bezpłatne, okresowe przeglądy, usunięcia awarii analizatora oraz bezpłatną wymianę 
zuŜywalnych części serwisowych w okresie trwania umowy" na następujący: 
„Wykonawca zapewni bezpłatne, okresowe przeglądy oraz bezpłatną wymianą zuŜywalnych 
części serwisowych w okresie trwania umowy”? 
Odp. Tak zamawiający wyraŜa zgodę na zmianę zapisu na: 
„Wykonawca zapewni bezpłatne, okresowe przeglądy oraz bezpłatną wymianą zuŜywalnych 
części serwisowych w okresie trwania umowy”.  
 
Pytanie 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 10 odczynnika z terminem 
waŜności min. 4 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego? 
uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników - nie moŜna 
określić terminu waŜności oferowanego asortymentu na podany w siwz.  Oferowane terminy 
waŜności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta. 
Odp. Tak zamawiający wyraŜa zgodę na zaoferowanie w poz. 10 odczynnika z terminem 
waŜności min. 4 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego. 
 
W związku z odpowiedzią na pytanie 1 i 2, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r   
Nr 223 poz. 1655 z późn.zm.), dokonuje zmiany załącznika nr 4 dot zestawu 1 Dostawa 
odczynników do analizatora mini Vidas. Zmieniony załącznik zostanie zamieszczony          
na stronie internetowej zamawiającego: www.snzoz.lublin.pl 
 
 
Pytanie 3. Dotyczy załącznika nr 5 do siwz 
Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymagań zawartych w niniejszym oświadczeniu, jeśli 
Wykonawca dostarczy wraz z pierwszą dostawą ulotki informacyjne dla wszystkich 
odczynników a karty charakterystyk substancji niebezpiecznych tylko dla odczynników które 
tego wymagają, zaś odnośnie odczynników, które nie zawierają w swoim składzie substancji 
niebezpiecznych lub zawierają je w stęŜeniach lub ilościach niŜszych od podlegających 
klasyfikacji jako niebezpieczne (Rozp.Min.2dr. z dn. 28.09.2005r. w sprawie wykazu 
substancji niebezpiecznych wraz z klasyfikacją i oznakowaniem — Dz. U. 05. 201. 1674)., 
Wykonawca załączy- do oferty odrębne oświadczenie? 
Odp. Odp. Nie, Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę zapisów SIWZ. 
 
Pytanie 4. Zamawiający w pozycji 10,11,12 opisał produkty wytwarzane tylko w RCKiK 
Katowice stosując nazwy własne opatentowane przez wymieniony RCKiK, zatem składamy 



wniosek o dopuszczenie produktów innych wytwórców bądź dystrybutorów o parametrach 
równowaŜnych zgodnie z art. 29 art. 30 Pzp. 
Odp. TAK, Zamawiający dopuszcza produkty innych wytwórców bądź dystrybutorów                 
o parametrach równowaŜnych. 
 
Pytanie 5. Czy Zamawiający zgodnie z nowymi przepisami wydanymi w 2009 przez Instytut 
Hematologii i transfuzjologii dotyczącymi oznaczania grup krwi dopuści ofertę zawierającą 
odczynniki anty A i anty B jednego klonu, dwóch róŜnych serii? 
Odp. TAK, Zamawiający dopuszcza ofertę zawierającą odczynniki anty A i anty B jednego 
klonu, dwóch róŜnych serii. 
 
Pytanie 6. Dotyczy pkt 11 i 12 w tabelce  
W związku z tym iŜ krwinki wzorcowe są dostarczane w zestawach proszę o sprecyzowanie 
ile zestawów krwinek naleŜy dostarczyć. 
Odp. Zamawiający zamierza zakupić 160 zestawów (3x4 ml) krwinek wzorcowych. 
 
W związku z odpowiedzią na pytanie 4 i 6, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r    
Nr 223 poz. 1655 z późn.zm.), dokonuje zmiany załącznika nr 4 dot. zestawu 5 Serologia 
Grup Krwi. Zmieniony zał ącznik zostanie zamieszczony na stronie internetowej 
zamawiającego: www.snzoz.lublin.pl 
 
Zestaw 2 Analityka 
 
Pytanie 7. Prosimy o wyjaśnienie do jakiego aparatu mają mieć zastosowanie odczynniki: 
Hypoflex (poz. 13) oraz Płyn systemowy (poz. 14) 
Odp. Odczynniki: Hypoflex (poz. 13) oraz płyn systemowy (poz. 14) będą stosowane                 
do analizatora biochemicznego „Flexor”. 
 
PowyŜsze zmianą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na 
dostawę odczynników laboratoryjnych, nie powodują zmian treści ogłoszenia i nie wymagają 
dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach. W związku z powyŜszym terminy 
składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.  
 

 

 
 
 


