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   Opole, dnia 26.10.2018 
        

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI  
 
Dotyczy: Numer sprawy: P – C – 11 – 2018  
 

I. 
Pytania do SIWZ: 
Zadanie 1, poz. 1,2,3,4,5: 
Prosimy Zamawiającego o określenie ilości zamawianych sztuk strzykawek w poszczególnych 
pozycjach pakietu oraz zgodę na odpowiednie przeliczenie wymaganych ilości opakowań z 
zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę. Na tej podstawie Wykonawca będzie mógł 
przedstawić ofertę zgodną z  faktycznymi potrzebami Zamawiającego 
Odpowiedź: TAK Zamawiający wyraża zgodę. 
 
 
Zadanie 1, poz. 1,2,3,4: 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości zaoferowania strzykawek jednorazowych firmy 
ZARYS, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ 
Odpowiedź: TAK Zamawiający wyraża zgodę. 
 
 
Zadanie 1, poz. 5: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek jednorazowego użycia  trzyczęściowych  
100ml z skalą co 2ml, tłok strzykawki wyposażony w dodatkowy łącznik luer, w całości 
bezlateksowych, bezflatalowych, apirogennych  w opakowaniach po 25 szt. włoskiej produkcji firmy 
RAYS SPA , z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań spełniających pozostałe wymagania SIWZ? 
Odpowiedź: TAK Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Zadanie 1, poz. 12: 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości zaoferowania igieł firmy KDM w rozmiarze 1,1 x 
30? 
Odpowiedź: TAK Zamawiający wyraża zgodę. 
 
 
Zadanie 1, poz. 21-22: 
Prosimy Zamawiającego o określenie ilości zamawianych sztuk rękawic w poszczególnych pozycjach 
pakietu oraz zgodę na odpowiednie przeliczenie wymaganych ilości opakowań z zaokrągleniem do 
pełnego opakowania w górę. Na tej podstawie Wykonawca będzie mógł przedstawić ofertę zgodną z  
faktycznymi potrzebami Zamawiającego 
Odpowiedź: TAK Zamawiający wyraża zgodę. 
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Zadanie nr 1, poz. 24: 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycji fartuchów ochronnych z folii w opakowaniu 
100 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 1 opakowanie.  
Odpowiedź: TAK Zamawiający wyraża zgodę. 
 
 
Zadanie nr 1, poz. 33: 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania gazików w rozmiarze 7,5 x 7,5 cm 
pakowanych w opakowania handlowe a’3szt. 
Odpowiedź: TAK Zamawiający wyraża zgodę. 
 
 
Zadanie 1, poz. 49: 
Czy Zamawiający ma na myśli papier do aparatu ASPEL w wymiarach 210x20? 
Odpowiedź: TAK Zamawiający ma na myśli papier do aparatu ASPEL w wymiarach 210x20. 
 
 
Zadanie 1, poz. 50: 
Czy Zamawiający ma na myśli papier do aparatu ASPEL o wymiarach 112x25? 
Odpowiedź: TAK Zamawiający ma na myśli papier do aparatu ASPEL w wymiarach 112x25 
 
Zadanie 1, poz. 51: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie żelu do USG bezbarwnego lub niebieskiego 
spełniającego pozostałe wymagania SIWZ? 
Odpowiedź: TAK Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie żelu do USG bezbarwnego, nie wyrazi 
zgody na niebieski. 
 
Zadanie 1, poz. 60: 
Czy Zamawiający dopuści stazę innego producenta, spełniającą pozostałe warunki SIWZ? 
Odpowiedź: NIE Zamawiający nie dopuści stazę innego producenta spełniającą pozostałe warunki 
SIWZ. 
 
Zadanie 1, poz. 61: 
Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego, czy dopuszcza tańszy 
zamiennik? 
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego nie dopuszcza tańszy zamiennik. 
 
Zadanie 1, poz. 75: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnej z opisaną w w/w pozycji pożywki do 
hodowli grzybów MYCOMEDIUM firmy Biomed?  
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Odpowiedź: TAK Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnej z opisaną w w/w pozycji 
pożywki do hodowli grzybów MYCOMEDIUM firmy Biomed. 
 
Zadanie 1, poz. 79 
Czy Zamawiający oczekuje aby szkiełka podstawowe z ciętymi krawędziami były wykonane ze szkła 
wapniowo-sodowego o  podwyższonej przezierności o wysokich właściwościach optycznych i 
technicznych o niskiej zawartości żelaza (Fe2O3 0,03%), z niskim poziomem fluoeroscencji .W 
rozmiarze 26 x 76 x1,0mm,  tolerancja grubości wynosi +/- 0,5mm.Opakowanie po 50 szt.? 
Odpowiedź: TAK Zamawiający oczekuje aby szkiełka podstawowe z ciętymi krawędziami były 
wykonane ze szkła wapniowo-sodowego o  podwyższonej przezierności o wysokich właściwościach 
optycznych i technicznych o niskiej zawartości żelaza (Fe2O3 0,03%), z niskim poziomem 
fluoeroscencji .W rozmiarze 26 x 76 x1,0mm,  tolerancja grubości wynosi +/- 0,5mm.Opakowanie po 
50 szt.? 
 

1. Dotyczy zadania nr 1 poz. 24. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów 
foliowych pakowanych po 100szt. 

Odpowiedź: TAK Zamawiający wyraża zgodę  
 
2. Dotyczy zadania nr 1 poz. 33. Czy Zamawiający dopuści gaziki w rozmiarze 7,5x7,5cm?  
Odpowiedź: TAK Zamawiający dopuszcza. 
 
3. Dotyczy zadania nr 1 poz. 50. Czy Zamawiający miał na myśli Papier do EKG RA4 112x25? 

Odpowiedź: TAK Zamawiający miał na myśli Papier do EKG RA4 112x25 
 

4. Dotyczy zadania nr 1 poz. 65. Czy Zamawiający dopuści rękaw foliowo – papierowy w 
rozmiarze 50mm/200m?  

Odpowiedź: TAK Zamawiający dopuszcza. 
 

II. 
 
Zadanie 2 

1. Poz. 2 Czy Zamawiający zgodzi się na probówki z wysokiej przeźroczystości polipropylenu? 
Tworzywo to jest dużo popularniejsze, a zapewnia tak samo dobre wyniki jak przy użyciu 
probówek z PMMA. 

Odpowiedź: NIE Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
2. Poz. 12 Czy Zamawiający zgodzi się wyłączyć pozycję do osobnego zadania z uwagi na fakt, 

że jest to odczynnik, a nie drobny wyrób do diagnostyki in vitro? 
Odpowiedź: NIE Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
3. Poz. 13 Czy Zamawiający zgodzi się wyłączyć pozycję do osobnego zadania z uwagi na fakt, 

że jest to odczynnik, a nie drobny wyrób do diagnostyki in vitro? 
Odpowiedź: NIE Zamawiający nie wyraża zgody. 
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4. Poz. 15 Czy Zamawiający zgodzi się na probówki z EDTA K2? 
Odpowiedź: TAK Zamawiający wyraża zgodę. 
 
5. Poz.17 Czy Zamawiający zgodzi się na probówki z wysokiej przeźroczystości polipropylenu 

na 4 ml krwi? Tworzywo to jest dużo popularniejsze, a zapewnia tak samo dobre wyniki jak 
przy użyciu probówek z PMMA 

Odpowiedź: NIE Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
6. Poz. 22 Czy Zamawiający zgodzi się wyłączyć pozycję do osobnego zadania z uwagi na fakt, 

że jest to odczynnik, a nie drobny wyrób do diagnostyki in vitro? 
Odpowiedź: NIE Zamawiający nie wyraża zgody 
 
7. Poz. 22 Jeśli Zamawiający nie zgadza się na powyższe to prosimy o doprecyzowanie opisu i 

określenie czy odczynnik będzie do indolu czy do urobilinogenu? 
Odpowiedź: odczynnik będzie do UROBILINOGEN. 

 
8. Poz. 24 Czy Zamawiający zgodzi się wyłączyć pozycję do osobnego zadania z uwagi na 

ograniczoną ilość dostawców? 
Odpowiedź: NIE Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
9. Poz. 25 Czy Zamawiający zgodzi się wyłączyć pozycję do osobnego zadania z uwagi na fakt, 

że jest to odczynnik, a nie drobny wyrób do diagnostyki in vitro? 
Odpowiedź: NIE Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
10. Poz. 29 Prosimy o doprecyzowanie opisu i określenie rodzaju komory (Thoma czy 

Neubauera czy Fuchsa-Rosenthala, czy inna). 
Odpowiedź: dotyczy poz. 30  - komora do barwienia rozmazów nie ma nic wspólnego z liczeniem 
manualnym poszczególnych komórek krwi pod mikroskopem. 
 
11. Poz. 30 Prosimy o doprecyzowanie opisu i określenie pojemności kubków. 
Odpowiedź: dotyczy poz. 31 – pojemność kubków 2ml  
 

 
 

 
Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na probówki z NaF i wersenian Potasu 
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Odpowiedź: poz 3 NIE Zamawiający nie dopuści 
Odpowiedź: poz 8 TAK Zamawiający dopuści 
Odpowiedź: poz 9 TAK Zamawiający dopuści 
Odpowiedź: poz 11 TAK Zamawiający dopuści 
Odpowiedź: poz 12 NIE Zamawiający nie dopuści 
Odpowiedź: poz 13 NIE Zamawiający nie dopuści 
Odpowiedź: poz 24 TAK Zamawiający dopuści 
Odpowiedź: poz 30 pojemność kubków do TECHNIKON to 2ml 
 
dotyczy zadania 4 poz. 2,3 
Prosimy o dopuszczenie igły do probówko strzykawek pakowanych po 100szt. z  odpowiednim 
przeliczeniem ilości zamawianych opakowań. 
Odpowiedź TAK Zamawiający dopuszcza 
 
dotyczy zadania 4 poz. 4 
Prosimy o dopuszczenie probówko-strzykawek z poz. 4 pakowanych po 50szt. z  odpowiednim 
przeliczeniem ilości zamawianych opakowań. 
Odpowiedź TAK Zamawiający dopuszcza 
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