
Katowice, 22.11.2017 r.  

 

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego 

przedmiotem jest DOSTAWA ZUŻYWALNBEGO ASORTYMENTU LABORATORYJNEGO (numer 

postępowania: ZP-17-115UN). 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą 

Pzp, w związku z otrzymanymi pytaniami do postanowień specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, jakie wpłynęły do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu, 

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:  

 

Pytania w zakresie pakietu nr 3:  

Pytanie nr 1:  

Ad. Pozycja 3. Czy ze względu na to, iż nie ma dostępnych końcówek o długości 71 mm 

(długość ta dotyczy końcówek o pojemności 1000 µl), dla pojemności 5 ml, dopuszczą 

Państwo końcówki 5 ml o dł. 120 mm, pakowane w worki umożliwiające powtórne 

zamknięcie po 500 sztuk?  

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści zaoferowanie końcówek 5 ml o długości 120 mm, pakowane w worki 

umożliwiające powtórne zamknięcie, pakowane po 500 sztuk.  

 

Pytanie nr 2:  

Ad. Pozycja nr 9. Czy dopuszczą Państwo korki wykonane z polietylenu?  

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści zaoferowanie korków wykonanych z polietylenu.  

 

Pytania w zakresie pakietu nr 4: 

Pytanie nr 3: 

Ad. Pozycja nr 8. Czy dopuszczą Państwo butelki do hodowli o poj. 50 ml, sterylne z filtrem 

w zakrętce 0,22 mikrona zamiast 0,2 mikrona?  

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści zaoferowanie butelki do hodowli o poj. 50 ml, sterylne z filtrem  

w zakrętce 0,2 - 0,22 mikrona.  

 

Pytanie nr 4: 

Ad. Pozycja nr 12. Czy dopuszczą Państwo probówki do osocza typu Vacutainer, z nakrętką; 

poj. 6 ml, z heparyną sodową? 

Odpowiedź:  



Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania probówki wskazanej w niniejszym pytaniu  

i wymaga zaoferowania asortymentu opisanego w SIWZ.  

 

Pytanie nr 5: 

Pytanie pakiet nr 1 poz. 4-6,9.  

Jakiej klasy czystości oczekuje Zamawiający ? Czy wymaga wyrobów sterylnych radiacyjnie 

(sterile – R) czy dopuszcza wyroby aseptyczne lub sterylizowane gazowo?  

Odpowiedź:  

Zamawiający wyjaśnia, iż wymaga zaoferowania asortymentu sterylnego radiacyjnie 

(sterile – R) i nie dopuszcza asortymentu aseptycznego lub sterylizowanego gazowo.  

 

Pytanie nr 6: 

Pytanie pakiet nr 1 poz. 4-6. 

Czy Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia należał do Medycznej Klasy IIa czy 

dopuszcza niższą klasę I?  

Odpowiedź:  

Zamawiający wyjaśnia, że wymaga aby oferowany asortyment należał do Medycznej Klasy 

IIa i nie dopuszcza niższej klasy I.  

 

 

Powyższe odpowiedzi są wiążące i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty  

w ramach przedmiotowego postępowania. 
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