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WSZYSCY

dotyczy: odpowiedzi na pytania do treści zaproszenia do składania ofert na sukcesywną dostawę
drobnego
sprzętu
laboratoryjnego
na
potrzeby
Zakładu
Patomorfologii
Szpitala
Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem.
W odpowiedzi na zapytania uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

Pytanie 1 Pakiet nr 1 poz.1
Czy Zamawiający wymaga szkiełek podstawowych ze szkła D 263 M – białego (borokrzemowego) czy szkiełek podstawowych ze szkła sodowo wapiennego
przekładanych bibułkami zachowaniem pozostałych zapisów zawartych w przedmiocie
zamówienia?
Odp.: Zamawiający wymaga szkiełek zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
(symbol D 263 M tyczy się szkiełek nakrywkowych – pakiet nr 1 poz.2.)
Pytanie 2 Pakiet nr 1 poz.3
Czy Zamawiający dopuści do zaproszenia szkiełka nakrywkowe 24x60 mm o grubości:
0,13-0,17 mm (spełniające normę „wymiarową” ISO 8255/1 dla szkiełek
nakrywkowych) z zachowaniem pozostałych zapisów zawartych w opisie przedmiotu
zamówienia kalkulacji cenowej?
Odp.: Tak, dopuszcza się.
Pytanie nr 3
Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie
nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na
powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny?
Odp.: Powyższe gwarantuje zapis § 1 ust 4 załączonego w postępowaniu wzoru
umowy.
Pytanie nr 4
Prosimy o modyfikację zapisów § 9 w taki sposób aby wysokość kary umownej naliczana
była od wartości natto a nie brutto. Vat jest należnością publicznoprawną, którą
wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota
podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane
przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.
Odp.: Nie, postanowienia wzoru umowy pozostają bez zmian.
Pytanie 5
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy
sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących
potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być
mniejsza niż 150 zł. netto”? Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy
dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie
papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w
kwocie 150 zł.
Odp.: Nie, postanowienia wzoru umowy pozostają bez zmian.
Pytanie nr 6 - Pakiet nr 1

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 3 szkiełek nakrywkowych o wymiarze 0,13-0,17
zgodnym z normą ISO-8255.
Odp.: Tak.
Pytanie nr 7 - Pakiet nr 2
Prosimy o dopuszczenie w pozycji 1 łagodnego odwapniacza na bazie EDTA zawierającego
w składzie kwas solny 1-3%. s
Odp.: Nie.
Pytanie nr 8 – Pakiet nr 6
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie:
- w poz. 1 Hemtaoksyliny Harrisa zakwaszonej lub niezakwaszonej w opakowaniach 1L
lub 4L (karty charakterystyki w załączeniu)
- w poz. 2 Eozyny alkoholowa w opakowaniach 1L lub 4L (karty charakterystyki w
załączeniu)
- w poz. 3 Odczynnik do zniebieszczania jąder komórkowych (Bluing Reagent) w
opakowaniach 1L lub 4L (karty charakterystyki w załączeniu)
- w poz. 4 Odbarwiacz Nu-Clear I (10 sekund) lub Nu-Clear II (20 sekund) w
opakowaniach około 4L
Odp.: Nie.
Pytanie nr 9
W związku z panującą pandemią i okresem świątecznym prosimy Zamawiającego o wydłużenie
terminu składania ofert i próbek do 16 kwietnia 2020r.
Odp.: Termin składania ofert zostaje przesunięty do 16 kwietnia do godz.11.00 .
Pytanie nr 10

Prosimy zamawiającego o to, aby próbki do pakietu nr 1 były na wezwanie Zamawiającego
dla oferty najlepszej cenowo w tym pakiecie, szczególnie, że kryterium oceny ofert to 100%
cena.
Odp.: Zgodnie z treścią zaproszenia wymagane jest dostarczenie próbek wraz z
ofertą.
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