
Bochnia, dnia 18 kwietnia 2017r. 
 

INFORMACJA II 
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: 03/ZO/2017  
Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni zgodnie z ust. 6 – „Warunków 
postępowania” przekazuje odpowiedzi na otrzymane następujące pytania: 
 

Pytanie 1: 
Czy w Formularzu asortymentowo-cenowym – Załącznik Nr 1 do zaproszenia  w poz. 16 
Zamawiający dopuszcza  końcówki do pipet o pol. 1000µl  niebieskie pakowane po 250 szt. z 
odpowiednim przeliczeniem opakowań ?  
Odpowied ź 1:  
Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w poz. 16 końcówek do pipet o pol. 1000µl  
niebieskie pakowane po 250 szt. z odpowiednim przeliczeniem opakowań. Przy wyborze oferty na 
ten produkt będzie brana pod uwagę cena przeliczona na dwa opakowania. 
 

Pytanie 2: 
Czy w Formularzu asortymentowo-cenowym – Załącznik Nr 1 do zaproszenia  w poz. 17 
Zamawiający dopuszcza  końcówki do pipet o pol. 200µl  żółte pakowane po 500 szt. z 
odpowiednim przeliczeniem opakowań ?  
Odpowied ź 2:  
Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w poz. 17 końcówek do pipet o pol. 200µl  
niebieskie pakowane po 500 szt. z odpowiednim przeliczeniem opakowań. Przy wyborze oferty na 
ten produkt będzie brana pod uwagę cena przeliczona na dwa opakowania. 
 

Pytanie 3: 
Czy w Formularzu asortymentowo-cenowym – Załącznik Nr 1 do zaproszenia  w poz. 31 
wskazane jest określenie pojemności wymaganej probówki ? 
Odpowied ź 3:  
Tak, w poz. 31 Formularza asortymentowo-cenowego winna być określona pojemność próbówki 
wynosząca 10ml. 
 

Pytanie 4: 
W § 5 ust. 5 projektu  umowy Zamawiający wymaga, aby nazwa produktu na fakturze 
odpowiadała nazwie handlowej oraz była zgodna z nazwą w Załączniku Nr 1. ponieważ nazwa 
handlowa produktu ujęta w wymienionym załączniku nie jest jednoznaczna z nazwą handlową i 
nazwą, która będzie znajdowała się na fakturze, uprasza się o modyfikację formularza Załącznika 
Nr 1 poprzez dopisanie kolumny „ nazwa handlowa” lub dopuszczenie dołączenia oddzielnej tabeli 
z nazwą handlową proponowanych produktów.  
Odpowied ź 4:  
Zamawiający dotychczasowy Załącznik Nr 1 zastępuje nowym Załącznikiem Nr 1a uwzględniający 
dodatkową kolumnę  
 

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 2015r. poz. 2164 z późn. zm. )  

b) Wprowadzone poprawki i zmiany w opisach nie wpływają na zmianę terminu składania ofert, 
który pozostaje bez zmian tj. 21-04-2017r. do godz. 11:00. 

c) Dla czytelnego przedstawienia oferty Zamawiający udostępnia wersję edytowalną 
Załącznika Nr 1 oraz Załącznika Nr 2 

 

                                                            Kierownik SPMZOZ :   Lek. dent. Agnieszka KUBAS 


