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LAS-127/1-PN/41-2018       Rybnik, dnia 23.04.2018 r. 
 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostawy odczynników chemicznych i laboratoryjnych o raz drobnego sprz ętu laboratoryjnego 
dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej  (zamówienie nr LAS-127-PN/41-2018 ) 

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych 
z dnia 13.04.2018 nr 544596-N-2018 

 
W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiaj ący udziela poni ższych odpowiedzi.  

 
Pytanie 1:  „Witam w związku z postępowanie nr LAS-127-PN/41-2018 na dostawy odczynników 

chemicznych i laboratoryjnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu 
Diagnostyki Laboratoryjnej zwracamy się z prośbą o przesłanie wersji edytowalnej 
załączników do powyższego postępowania.” 

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący informuje, i ż nie przewiduje przesyłania specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, jak równie ż załączników do niej w formie edytowalnej. 
 

Pytanie 2:  „W nawiązaniu do postępowania LAS-127-PN/41-2018 zwaracam się z uprzejmą prośbą 
o przesłanie formularza cenowego w formacie xls (excel).” 

Odpowied ź 2: Zamawiaj ący informuje, i ż nie przewiduje przesyłania specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, jak równie ż załączników do niej w formacie xls (excel) . 

 
Pytanie 3: „Czy zamawiaj ący wyrazi zgod ę na zmian ę treści SIWZ dotycz ących terminu dostawy 

w zakresie Pakietu nr 2? . Kontrola zewnątrzlaboratoryjna międzynarodowa jest usługa, 
do której dostawy materiału następują zgodnie z harmonogramem kontroli. Dostawy 
są realizowane w różnych okresach w roku dostosowanych do programów zawartych 
w formularzu cenowym (Załącznik nr 1.1). 

 A zatem terminy dostaw określone przez Zamawiającego nie mają zastosowania. 
Zapewniamy, że pozostałe warunki określone w załączniku 1.1 pozostają bez zmian. 
Wobec powy ższego prosimy Zamawiaj ącego o zmian ę treści SIWZ zakresie pakietu 
2 na: „termin dostawy zgodnie z harmonogramem kontr oli” ” 

Odpowied ź 3: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów wzoru umowy w tym zakresie. Jednak że 
informuje, że dopuszcza mo żliwo ść składania zamówie ń zgodnie z przedstawionym przez 
Wykonawc ę harmonogramem kontroli.  

  
Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 

składania ofert do dnia 27.04.2018 r.  do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym  samym 
dniu o godzinie 10.30 . 
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