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LAS-370/2-PN/69-2017       Rybnik, dnia 14.09.2017 r. 
 

Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 2 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostawy odczynników laboratoryjnych oraz drobnego s przętu 
dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej  (zamówienie nr LAS-370-PN/69-2017 ) 

ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
z dnia 09.08.2017 r., nr 2017/S 151-312341 

 
W związku z wniesionymi przez wykonawców zapytaniami, zam awiający udziela poni ższych 

odpowiedzi (numeracja pytań i odpowiedzi stanowi kontynuację w stosunku do numeracji zawartej 
w piśmie nr LAS-370/1-PN/69-2017 z dnia 06.09.2017 r.). Ponadto zamawiaj ący wprowadza ni żej 
podane modyfikacje. 

 
Pytanie 42: „Dotyczy pakietu nr 1:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. nr 7.5 

podłoża chromogennego, które nie jest transparentne? Na rynku polskim istnieje ogromna 
trudność w pozyskaniu transparentnego podłoża chromogennego do wykrywania VRE, 
ponadto podłoża nietransparentne również umożliwiają łatwą identyfikację szczepów VRE.” 

Odpowied ź 42: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Nazwa asorty-
mentu”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by z oferty jasn o wynikało co wykonawca 
zaoferował.  
 
Pytanie 43:  „pakiet nr 1, poz. 1.8, 6.2, 6.3:  Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego 

o wydzielenie do oddzielnego pakietu poz. 1.8, 6.2, 6.3 co pozwoli na złożenie oferty więk-
szej liczbie Wykonawców.” 

Odpowied ź 43: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wydzielenie w/w pozycji z formularza cen o-
wego.  
 

Poniewa ż warunki zamówienia ulegaj ą zmianie poprzez dopuszczenie asortymentu, 
zgodnie z odpowiedzi ą na pytanie 1, termin składania ofert i wnoszenia w adium ulega zmianie. 
Termin składania ofert i wnoszenia wadium zostaje p rzedłu żony do dnia 02.10.2017 r. do godziny 
10.00 (termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzini e 10.30). 
 
 
Egz.: 

1. adresat. 
2. aa. 

              
            


