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SZNSPZOZ. N-ZP-372-41/09 
 
 

Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu  
 
 

W związku ze skierowanymi zapytaniami dotyczącymi zapisów SIWZ na dostawę 
odczynników laboratoryjnych, Zamawiający udziela odpowiedzi:  
 
Pytanie1: Czy Zamawiający potwierdza moŜliwość złoŜenia oferty częściowej w obrębie 
jednego, całego pakietu/zadania? 
Odp. Tak, Zamawiający potwierdza moŜliwość złoŜenia oferty częściowej w obrębie jednego, 
całego pakietu/zadania. 
 
Pytanie 2: Czy Zamawiający zgodzi się na podpisanie wraz z umową harmonogramu dostaw, 
który ułatwi realizację zawartej urnowy, ze szczególnym wskazaniem na fakt specyficznego 
cyklu produkcyjnego niektórych pozycji przedmiotu zamówienia? 
Odp. Nie, Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę zapisów SIWZ. 
 
Pytanie 3: Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie w projekt umowy zapisu,                  
Ŝe w przypadku    likwidacji własnego    laboratorium    poinformuje wykonawcę 
niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji przez organ załoŜycielski jednostki? Zapis taki jest 
zgodny z dyspozycją art. 144 ustawy ? 
Odp. W przypadku    likwidacji własnego    laboratorium   Zamawiający poinformuje 
wykonawcę niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji przez organ załoŜycielski jednostki. 
 
W związku z odpowiedzią na pytanie 3, 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 projektu umowy.  
§ 10 projektu umowy otrzymuje brzmienie: 
Zamawiający zastrzega prawo odstąpienia od umowy w przypadku likwidacji komórki 
organizacyjnej –laboratorium. W przypadku    likwidacji własnego    laboratorium   
Zamawiający poinformuje wykonawcę niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji przez organ 
załoŜycielski jednostki. 
 
Pytanie 4: Dotyczy Zestawu nr 7 poz. 6 (Załącznik nr 4 do SIWZ) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podzielenie pozycji nr 6 - krew kontrolna Difftrol 
(N+L+H) na 3 podpozycje zawierając poziom N, L i H i podanie ceny za kaŜdy poziom 
oddzielnie? 
Jednocześnie prosimy o podanie zapotrzebowania ilości fiolek krwi kontrolnej na danym 
poziomie. 
Odp.  W  Zestawie nr 7 w  poz. 6  naleŜy wycenić pojedynczą kontrolkę Difftrol. Sumaryczna 
ilość kontrolek N, L oraz H wynosi 52 szt.  
 


