
Bochnia, dnia 31 marca 2016r. 
 

INFORMACJA  
dotycz ąca udzielonych odpowiedzi na otrzymane pytania doty czące Zapytania 

Ofertowego na dostaw ę produktów do Laboratorium Analitycznego. 
 

W nawiązaniu do otrzymanych pytań związanych z przesłanym zaproszeniem do złożenia oferty 
na dostawę produktów do Laboratorium Analitycznego - oznaczenie sprawy: 04/ZO/2016  
Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni zgodnie z ust. 4 pkt. 6 – 
„Warunków postępowania” przekazuje odpowiedzi na otrzymane następujące pytania: 
 
Pytanie 1: 
Czy w Formularzu asortymentowo-cenowym  w poz. 31 Zamawiający dopuszcza  próbówki 5ml 12 
x 75 mm okrągłodenne, pakowane po 500 szt zamiast próbówek 4ml 12 x 75 mm okrągłodenne, 
pakowane po 500 szt ? 
Odpowied ź 1:  
Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania próbówek 5ml 12 x 75mm. 
 

Pytanie 2: 
Ile próbówek zawiera opakowanie próbówek w poz. 28 Formularza asortymentowo-cenowego  ? 
Odpowied ź 2:  
Zamawiający dopuszcza możliwość pakowania próbówek po 100szt. .   
 

Pytanie 3: 
Czy w poz. 14, 35, 36, 37, 38 Formularza asortymentowo-cenowego Zamawiający wymaga aby 
w/w pozycje były od jednego producenta, co zapewnia kompatybilność poszczególnych 
elementów? Czy w przypadku zaoferowania produktów od różnych producentów, Zamawiający 
wymaga dołączenia oświadczeń producentów o wzajemnej kompatybilności oferowanych 
elementów systemu zamkniętego?  
Odpowied ź 3:  
Zamawiający wymaga aby produkty z poz. 14, 35, 36, 37, 38 były od jednego producenta, co 
zapewnia ich kompatybilność. 
 

Pytanie 4: 
Czy Zamawiający dopuści pakowanie próbówek Eppendorfa 1,5ml po 500 szt. w poz. 32 
Formularza asortymentowo-cenowego  ? 
Odpowied ź 4:  
Zamawiający dopuszcza możliwość pakowania próbówek po 500szt. .   
 
 

Informacje dodatkowe: 
a) Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie na dostawę produktów do Laboratorium 

Analitycznego SPMZOZ w Bochni nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 marca 2004r. 
Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm. ) 

b) Wprowadzone poprawki i zmiany w opisach nie wpływają na zmianę terminu składania ofert, 
który pozostaje bez zmian tj. 05-04-2016r. do godz. 15:00. 

 

                                                            Kierownik SPMZOZ :   Lek. dent. Agnieszka KUBAS 


