
Oznaczenie sprawy : 12/ZP/SPMZOZ/2016 

                                    Bochnia, dn. 23-06-2016 r. 

 

STRONA INTERNETOWA 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, 
którego przedmiotem jest: 

Dostawa odczynników do badań biochemicznych do analizatora biochemicznego VITROS 250 
będącego w użytkowaniu Zamawiającego wraz z materiałami kontrolnymi i eksploatacyjnymi 

dla Samodzielnego Publicznego  Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ  

 
W związku z pytaniami dotyczącymi  treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia przekazanymi przez wykonawców oraz na podstawie art. 38 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówie ń publicznych  ( Dz. U. z 2013r. poz. 
907 z późn. zm. ) Zamawiający wyjaśnia:  

 

1. Pytanie:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie faktur droga elektroniczną. Jeżeli 
tak, to prosimy o podanie adresu email, na który będzie można wysyłać faktury za dostawę 
produktów. 

    Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na dostarczanie faktur droga elektroniczną na 
adres: malgorzata@spmzozwbochni.pl 

 
2. Pytanie:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie faktur osobną przesyłka niż towar? 

Faktury generowane są w centrum rozliczeniowym firmy, która posiada inna lokalizację niż 
magazyn, stąd faktury są wysyłane odrębnymi listami i droga elektroniczną. 

    Odpowiedź:  W świetle odpowiedzi udzielonej w pkt. 1 pytanie jest bezprzedmiotowe. W 
projekcie umowy  unieważnia się paragrafu § 4 ust. 5  i nadaje się mu następujące nowe 
brzmienie: „Za dostarczone produkty Wykonawca wystawi fakturę przekazywaną 
Zamawiającemu pocztą elektroniczną na adres malgorzata@spmzozwbochni.pl  

 
3. Pytanie:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów równoważnych o 

nowszych numerach katalogowych? Zmiana dotyczy produktu z pozycji 13 ( odczynnik do 
oznaczania CRP ) – opakowania po 90 sztuk oraz nr 36 pozycji – Lampa RT. 

    Odpowiedź   Zamawiający wyraża zgodę aby w Załączniku Nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu 
zamówienia w wierszu 13 – „odczynnik diagnostyczny CRP”  w kolumnie „ilość w opakowaniu” 
podaną ilość 250 zastąpić liczbą 90. Zmianę należy dokonać poprzez naniesienie poprawki w 
kolumnie „Kod produktu – nowy” oraz w kolumnie „Ilość w opakowaniu”.                                                                 
W zakresie Lampy RT Zamawiający podtrzymuje zapis w poz. 36 Załącznika Nr 2 do SIWZ.           

 

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. 

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

Zamawiający informuje, że powyższa informacja nie powoduje zmiany treści ogłoszenia, ani 

terminu składania ofert, który upływa w dniu 27 czerwca 2016r. o godzinie 10:00.  

 

                                                                                        KIEROWNIK  ZAMAWIAJĄCEGO 

                                                                                                 lek. dent. Agnieszka KUBAS 


