
Wodzisław Śląski, dnia 07.12.2012 r. 
DZP/5012/2012 

Wykonawcy biorący udział 
                                                                                                                     w postępowaniu 
 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego   22//2012/DZP/PN na dostawę odczynników, podłoży          

i testów bakteriologicznych oraz sprzętu laboratoryjnego. 

 

 
 

1. Czy Zamawiający w wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 12 biologicznego wskaźnika 
kontroli sterylizacji suchym, gorącym powietrzem w opakowaniu zawierającym 40 szt. i 
zaoferowanie 1 takiego opakowania? 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 
 
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 13 testu rurkowego? 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 
 

3. Czy Zamawiający wymaga aby podłoża wymienione w pozycjach 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 
15 pochodziły od jednego producenta?  

 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
 
Dotyczy pakietu nr 7 – PODŁOŻA  

1. Czy Zamawiający w pozycji nr 5 oczekuje podłoża do posiewu krwi dla dzieci czy dla 
dorosłych? 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje podłoża do posiewu krwi dla dorosłych. 
 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podział pakietu nr 7 na oddzielne grupy tematyczne: 
podłoża mikrobiologczne (poz. 1- 10, 14-15) oraz wskaźniki kontroli sterylizacji (poz. 11-
13)? Podział na tematyczne grupy analityczne pozwoli Zamawiającemu na wybranie 
najlepszej, również cenowo, oferty, co jest szczególnie istotne dla Zamawiającego, jako 
jednostki dysponującej środkami publicznymi. 

Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pożywek gotowych na płytkach z krwią z 
terminem ważności 4-6 tygodni. 

 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 



Dotyczy pakietu nr 8 – KRĄŻKI, PASKI MIC, SZCZEPY WZORCOWE, PODŁOŻA DO 
ANTYBIOGRAMÓW 

1. Czy Zamawiający w pozycji nr 79 oczekuje agarku amerykańskiego czy bulioniku 
pneumokokowego? 

Odpowiedź: 
Zamawiający w pozycji nr 79 oczekuje agarku amerykańskiego. 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krążków antybiotykowych z terminem 
ważności minimum 12 miesięcy? 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
3. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby każda fiolka była zapakowana oddzielnie w 

hermetycznie zamknięty blister? 
Odpowiedź: 

Zamawiający odstąpi. 
 

Dotyczy wzoru umowy  
4. Czy Zamawiający wyrazi zgode na wydłużenie terminu realizacji zamówień z 3 do 5 dni 

roboczych? 
Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Dotyczy Pakietu nr 1 
 

1. Czy Zamawiający w związku z faktem, iż certyfikat ISO 13485 wystawiany jest nie na 
każdą partię odczynników a okresowa dla producenta wyrobów medycznych wymaga, aby 
wykonawcy dostarczyli w/w certyfikat  wyraz z ofertą a nie każdą dostawą odczynników? 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga aby wykonawcy dostarczyli certyfikat wraz z ofertą. 
 
Termin, miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 
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