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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 w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” im. 

Klary Jelskiej w Zakopanem 

W odpowiedzi na zapytania uprzejmie wyjaśniam, co następuje: 

 

Pytanie 1 – Pakiet 1 poz. 2 i 3: 
Bardzo proszę o wyłączenie z pakietu nr 1 oraz utworzenie nowego pakietu dla zadań nr 2 

i 3.  

Odp.: Tak, zgodnie z modyfikacją treści zaproszenia do składania ofert. 

 

Pytanie 2 – Pakiet 1 poz. 2 i 3: 
Czy można złożyć ofertę na: Alkohol etylowy rektyfikowany całkowicie skażony 5L w op. 

Kanister 5L oraz Alkohol etylowy odwodniony całkowicie skażony 5L w op. Kanister 5L 

Całkowite skażenie zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 3199/93 w sprawie 

wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów 
zwolnienia z podatku akcyzowego (ze zmianami). Wspólna procedura skażania alkoholu 

etylowego: 

Na hektolitr etanolu absolutnego: 

-1,0 litr alkoholu izopropylowego, 
- 1,0 litr metyloetyloketonu, 

- 1,0 gram benzoesanu denatonium. 

Odp.: Tak. 

 
Pytanie 3 – Pakiet 1 poz. 2 i 3:  

Oferowany produkt Alkohol etylowy rektyfikowany całkowicie skażony 5L w op. Kanister 5L 

oraz Alkohol etylowy odwodniony całkowicie skażony 5L w op. Kanister 5L nie są 

sklasyfikowany jako wyrób medyczny w związku z tym czy możemy złożyć ofertę na ten 

produkt?  
Odp.: Tak. 

 

Pytanie 4 – Pakiet 1 poz. 2 i 3:  

Proszę o informację jakie ilości będą zamawiane jednorazowo? Informacja niezbędna w 
celu prawidłowego skalkulowania kosztów transportu. 

Odp.: 100 litrów. 

 

Pytanie 5 – projekt Umowy:  
Pytanie dotyczy projekt umowy §5 pkt 6 czy będzie możliwość dostarczania 

zamawiającemu faktur w formacie PDF na adres e-mail ? 

Odp.: Tak. 
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