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ODPOWI[-D2
na. znpyttnia w sprawie SIWZ

Szanowni Paristwo,

Uprzejrrie informujerny, iz do Zatnawial4cego wplyngla pro6ba o wyjaSnienie zapisu specyfilcacji

istotnych warunk6w zanr6wienia, w postgpowaniu prowadzonym na podstawie przepis6w ustawy z

dnia29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowiefi Publicznych (tj. Dz.U. 22019 r. poz. 1843) w trybie

przetargu nieograniczonego, lta:

d ostaw g odczynnik6w la borato ryj nych w r 7z z dzieritaw 4 anatrizato r.6w

dla potrzeb MLD SPZOZ w Siedlcach,

TreSi wspornnianej proSby jest nastgpuj4ca :

Dotyczy punktu 8.4 SIWZ ppkt. 5 Inne wymagane dokumenty

W punkcie 4 tabeli dotycz4cej innych wymaganych dokument6w Zanawiaj4cy wskazal l<oniecznoSi

przedstawienia instrul<cje obslLrgi producenta aparalt w jgzyku polskirn z zaznaazeniem miejsc, w

l<t6rych aparat spelnia wymagania Zamawiajqcego. Czy z uwagi na objgtori6 instrukcji obslugi

analizatora, kt6ra liczy ok. 300 stron Zamawiaj4cy dopu6ci by Wykonawca przedstawil tylko te strony

i nstrul<cj i, kt6re b gd4 zaw ier aly potwierd zenie speln i en ia wyrnagari?

OdpowiedZ - nie, zgodnie z zapisami SIWZ

Dotyczy punktu 7 Wzoru oferly na dostawy, zal4cznik nr 2 do SIWZ

W punkcie 7 Wzoru ofert na dostawy zostalo wpisane "Ofeftg skladamy na ".."... l<olejno

ponlrrnerowanych stronach.". W zwt4zku, z tym, 2e ofefta bgdzie skladana w forrnie kilku plih6w

elektronicznych podpisanych kwalifikowanyn podpisern elektronicznyr brak jest nrozliwoSci

ponumerowania kolejno stron ofefty. Czy w zwiqzku z powy2szytn Zama-wia-i4cy dopuszcza by wlw

pole pozostalo n iewypelnione?

OdpowledZ - tak
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Do Zal. nr 8 Parametry graniczne

Czy w zwi4zku z wymogiem pkt 14, Zamawiaj4cy wyrazi zgodg na przeprowadzenie wizji lokalnej

laboratorinm? Jeleli tak, prosimy o wyznaczenie terminu lub zgodg na mo2liwoSi um6wienia sig i

ustaf enia terminu dogodnego dlaZamawiaj4cego oraz Wykonawcy.

OdpowiedZ - Tak, osob4 upowaznion4 do kontaktu jest Pani Ewa Jastrzgbska-Bohaterewicz- email -
ebolraterewi cz@spzoz- siedlce. pl.

Dotyczy za\4cznika nr 8, punkt 4 parumetr6w technicznych dla pakietu nr 2 (analizator
hematologiczny)

Czy Zatnawiaj4cy zezwala na zaoferowanie analizatora hematologicznego, w kt6rym liniowoS6 dla
parametru WBC wynosi od 0 do 350 fys./ul?
OdpowiedZ - tak

InformLrjerny, 2e zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 styczria 2004 roku Prawo

Zamowiei Publicznych (tj. Dz.U, 22019 r. poz.1843), stanowisko Zamawiaj1cego zostalo rozestrane

do wszystkich wykonawc6w, kt6rym przekazano SIWZ,

Zamawiajqcy

KTORPE
,(
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