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Dotyczy:  przetargu  nieograniczonego  na  dostawę  odczynników  i  drobnego  sprzętu 
laboratoryjnego  dla  Laboratorium  Analitycznego  przy  ul.  Chorzowskiej  36, 
41-605 Świętochłowice oraz dla Pracowni Bakteriologicznej przy ul. Szpitalnej 
2, 41-600 Świętochłowice, znak sprawy: 25/26/ZA/10.

Pytanie nr 1:
Pakiet I- zakup zestawów do elektroforezy na żelu agarozowym dostosowanym do aparatury 
densytometru  DS2  firmy  Cormay:  czy  w  pkt.  1  Zamawiający  dopuści  żele  utrwalane 
termicznie?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2:
Pakiet I- zakup zestawów do elektroforezy na żelu agarozowym dostosowanym do aparatury 
densytometru  DS2  firmy  Cormay:  czy  w  pkt.  4  Zamawiający  dopuści  żele  utrwalane 
chemicznie z wykorzystaniem metanolu?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3:
Pakiet III- zakup testów lateksowych, kasetkowych oraz odczynników do analityki ogólnej 
w ilościach opakowań i  asortymencie:  czy w poz.1  Zamawiający wymaga testu  w którym 
efekt prozonowy nie występuje do min. 100000 ng/m?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4: 
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Pakiet III- zakup testów lateksowych, kasetkowych oraz odczynników do analityki ogólnej 
w ilościach  opakowań  i  asortymencie:  czy  w  poz.2  Zamawiający  dopuszcza  test  do 
oznaczania w surowicy i osoczu?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza w pakiecie III poz. 2 test do oznaczania w surowicy i osoczu.

Pytanie nr 5:
Pakiet III- zakup testów lateksowych, kasetkowych oraz odczynników do analityki ogólnej 
w ilościach  opakowań  i  asortymencie:  czy  w  poz.11  Zamawiający  wymaga  przeciwciał 
monoklonalnych opłaszczających dołki płytki?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Tak. Zamawiający wymaga przeciwciał spłaszczających dołki płytki. 

Pytanie nr 6:
Pakiet III- zakup testów lateksowych, kasetkowych oraz odczynników do analityki ogólnej 
w ilościach opakowań i asortymencie: czy w poz.11 Zamawiający wymaga testu w którym 
każdy etap płukania składa się max 4 powtórzeń?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie precyzuje ilości powtórzeń.

Pytanie nr 7:
Pakiet III- zakup testów lateksowych, kasetkowych oraz odczynników do analityki ogólnej 
w ilościach opakowań i asortymencie: czy w poz.11 Zamawiający wymaga testu z kontrolami 
w ilości min 3 ml każda?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8:
Pakiet III- zakup testów lateksowych, kasetkowych oraz odczynników do analityki ogólnej 
w ilościach opakowań i asortymencie: czy w celu weryfikacji zgodności oferowanego testu 
z wymaganiami SIWZ Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą instrukcji?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Tak Zamawiający wymaga przedłożenia instrukcji użytkowania. 
Zamawiający  dokonuje  modyfikacji  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia 
w Rozdziale  5  w  pkt.  5  ppkt  b)  „Certyfikat  zgodności  CE,  karty  charakterystyki  oraz 
instrukcje  dla  każdego  produktu  (pakiety  V-XVI)”,  nadając  mu  brzmienie:  „Certyfikat 
zgodności CE, karty charakterystyki oraz instrukcje dla każdego produktu (pakiety: I, III, V-
XVI)”.

Pytanie nr 9:
Pakiet IV- Zakup jednorazowego sprzętu laboratoryjnego i szkła laboratoryjnego w ilościach 
opakowań i asortymencie: czy w poz. 1 Zamawiający wymaga pojemników z polem do opisu 
i podziałką?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 10:
Pakiet IV- Zakup jednorazowego sprzętu laboratoryjnego i szkła laboratoryjnego w ilościach 
opakowań  i  asortymencie:  czy  w  poz.  4  i  5  Zamawiający  wymaga  końcówek 
autoklawowalnych wolnych od lateksu i metali ciężkich?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11:
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Pakiet IV- Zakup jednorazowego sprzętu laboratoryjnego i szkła laboratoryjnego w ilościach 
opakowań i asortymencie: czy w poz. 9 i 10  Zamawiający wymaga pipet o długości 15cm 
i z podziałką do 3ml?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 12:
Pakiet IV- Zakup jednorazowego sprzętu laboratoryjnego i szkła laboratoryjnego w ilościach 
opakowań  i  asortymencie:  czy  w  poz.  18-21  Zamawiający  wymaga  statywów 
autoklawowalnych?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 13: 
Pakiet IV- Zakup jednorazowego sprzętu laboratoryjnego i szkła laboratoryjnego w ilościach 
opakowań  i  asortymencie:  czy  w  poz.  24  Zamawiający  wymaga  probówek  z  podziałką 
i kołnierzem ułatwiających uchwyt?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 14: 
Pakiet IV- Zakup jednorazowego sprzętu laboratoryjnego i szkła laboratoryjnego w ilościach 
opakowań  i  asortymencie:  czy  w  poz.  26  Zamawiający  wymaga  korków  uniwersalnych 
pasujących do probówek o średnicy 11-13 mm?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 15: 
Pakiet IV- Zakup jednorazowego sprzętu laboratoryjnego i szkła laboratoryjnego w ilościach 
opakowań i asortymencie: czy w poz. 29 Zamawiający dopuszcza kapilary z EDTA-K2? 

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 16:
Pakiet IV- Zakup jednorazowego sprzętu laboratoryjnego i szkła laboratoryjnego w ilościach 
opakowań  i  asortymencie:  czy  w  poz.  30  Zamawiający  dopuszcza  probówki  o  średnicy 
13mm?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza w pakiecie IV poz. 30 probówki o średnicy 13mm.

Pytanie nr 17:
Pakiet IV- Zakup jednorazowego sprzętu laboratoryjnego i szkła laboratoryjnego w ilościach 
opakowań i asortymencie: czy w poz.34 Zamawiający dopuszcza bagietki o dł. 120mm i śred-
nicy 3 mm?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Tak. Zamawiający wymaga bagietek o średnicy do 5 mm, długości do 150 mm.

Pytanie nr 18:
Pakiet XVI- Artykuły z tworzyw sztucznych lub innych materiałów: czy w poz. 1 Zamawiają-
cy dopuszcza końcówki 5-200 ul?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza w pakiecie XVI poz. 1 końcówki 5-200 ul.

Pytanie nr 19: 
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Pakiet XVI- Artykuły z tworzyw sztucznych lub innych materiałów: czy w poz. 2 Zamawiają-
cy dopuszcza końcówki 101-1000 ul?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza w pakiecie XVI poz. 2 końcówki 101-1000 ul.

Pytanie nr 20:
 Pakiet XVI- Artykuły z tworzyw sztucznych lub innych materiałów: czy w poz. 1 i 2 Zama-
wiający wymaga  końcówek autoklawowalnych wolnych od lateksu i metali ciężkich?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Tak. Zamawiający wymaga końcówek autoklawowalnych wolnych od lateksu i metali cięż-
kich. Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówie-
nia w Załączniku nr 1- Formularzu Ofertowym- w Pakiecie XVI poz. 1 dodając zapis: „auto-
klawowalne, wolne od lateksu i metali ciężkich”.
Zamawiający  dokonuje  modyfikacji  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia 
w Załączniku nr 1- Formularzu Ofertowym- w Pakiecie XVI poz. 2 dodając zapis: „autokla-
wowalne, wolne od lateksu i metali ciężkich”.

Pytanie nr 21:
Pakiet XVI- Artykuły z tworzyw sztucznych lub innych materiałów: czy w poz. 3 Zamawiają-
cy wymaga  pojemników indywidualnie pakowanych?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Tak. Zamawiający wymaga pojemników indywidualnie pakowanych. 
Zamawiający  dokonuje  modyfikacji  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia 
w Załączniku nr 1- Formularzu Ofertowym- w Pakiecie XVI poz. 3 „Pojemniki jałowe do po-
siewu moczu, 30 ml” nadając jej brzmienie: „Pojemniki jałowe do posiewu moczu, aseptycz-
ne (STERILE A), poj. cał. 30-50 ml, z zakrętką, pakowane indywidualnie”.

Pytanie nr 22:
Pakiet XVI- Artykuły z tworzyw sztucznych lub innych materiałów: czy w poz. 3 Zamawiają-
cy dopuszcza  pojemniki o wymiarach 25x90 mm i poj. użytkowej 25ml?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający  dokonuje  modyfikacji  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia 
w Załączniku nr 1- Formularzu Ofertowym- w Pakiecie XVI poz. 3 „Pojemniki jałowe do po-
siewu moczu, 30 ml” nadając jej brzmienie: „Pojemniki jałowe do posiewu moczu, aseptycz-
ne (STERILE A), poj. cał. 30-50 ml, z zakrętką, pakowane indywidualnie”.

Pytanie nr 23:
Pakiet XVI- Artykuły z tworzyw sztucznych lub innych materiałów: czy w poz. 4 i 5  Zama-
wiający wymaga probówek z podziałką i kołnierzem ułatwiających uchwyt? 

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza w pakiecie XVI poz. 4 i 5 probówki z podziałką i kołnierzem uła-
twiającym uchwyt.

Pytanie nr 24: 
Pakiet XVI- Artykuły z tworzyw sztucznych lub innych materiałów: czy w poz. 6 Zamawiają-
cy dopuszcza płytki aseptyczne ?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający  dokonuje  modyfikacji  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia 
w Załączniku nr 1- Formularzu Ofertowym- w Pakiecie XVI poz. 6 „Płytki sterylne polistyre-
nowe śr. 90 mm” nadając jej brzmienie: „Płytki sterylne bez wentylacji, polistyrenowe śr. 90 
mm, aseptyczne, muszą posiadać certyfikat sterylności”. 

Pytanie nr 25:
Pakiet XVI- Artykuły z tworzyw sztucznych lub innych materiałów: czy w poz. 9 i 11  Zama-
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wiający wymaga wymazówek w probówkach 13x165 co gwarantuje optymalną objętość pod-
łoża i odpowiednie zanurzenie wacika, oraz karbowane korek które ułatwiają otwieranie w rę-
kawiczkach?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający  dokonuje  modyfikacji  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia 
w Załączniku nr 1- Formularzu Ofertowym- w Pakiecie XVI poz. 9- „Wymazówki sterylne 
plastikowe pakowane ind. w probówkach”  nadając jej brzmienie: „Wymazówki sterylne pla-
stikowe pakowane ind. w probówkach, wymagane wymiary probówek: od 12 do13 mm/ 165 
mm, karbowany korek”.
Zamawiający  dokonuje  modyfikacji  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia 
w Załączniku nr 1- Formularzu Ofertowym- w Pakiecie XVI poz. 11- „Wymazówki sterylne 
plastikowe Stuart bez węgla”, nadając jej brzmienie: „Wymazówki sterylne plastikowe Stuart 
bez węgla, wymagane wymiary probówek: od 12 do13 mm/ 165 mm, karbowany korek”.

Pytanie nr 26:
Pakiet XVI- Artykuły z tworzyw sztucznych lub innych materiałów: czy w celu potwierdzenia 
sterylności oferowanego asortymentu Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą sto-
sownych certyfikatów?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Tak. Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą stosownych certyfikatów. 
Zamawiający  dokonuje  modyfikacji  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia 
w Rozdziale 5 dodając w pkt.  5 ppkt.  c):  „stosowne certyfikaty sterylności dla produktów 
z pakietu XVI”. 

Pytanie nr 27:
Czy w § 5 wzoru umowy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę zapisu z:
,,(...)b) w wysokości  1 % wartości brutto ceny określonej w ofercie stanowiącej integralną 
część umowy, za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu towaru lub wymianie towaru wadli-
wego na wolny od wad, czy też uzupełnieniu braków ilościowych w dostarczonym towarze. 
(...)”
na:
,,(...)b) w wysokości 1% wartości niezrealizowanej faktury brutto określonej w ofercie stano-
wiącej integralną część umowy, za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu towaru lub wymia-
nie towaru wadliwego na wolny od wad, czy też uzupełnieniu braków ilościowych w dostar-
czonym towarze.(...)”

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 28:
Dotyczy pakiet 7 poz. 9 PODLOŻA SUCHE: Czy Zamawiający dopuszcza by w pozycji 9 
podłoże AGAR zaproponować w postaci sypkiej a nie granulatu?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza w pakiecie 7 poz. 9 AGAR bakteriologiczny w postaci pudru.

Pytanie nr 29:
Dotyczy pakiet 7 poz. 4 ODCZYNNIKI DO PODŁÓŻ: czy Zamawiający mógłby podać skład 
odczynnika do homogenizacji plwociny?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający wyjaśnia, iż odczynniki w poz. 4 to odczynniki złożone, posiadające w swoim 
składzie związek upłynniający plwocinę, równocześnie nie działający dezynfekcyjnie na florę 
bakteryjną w materiale biologicznym. Zwykle są to odczynniki, których skład stanowi tajem-
nicę handlową producenta.

Pytanie nr 30
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Dotyczy pakiet  7  poz.  7  ODCZYNNIKI DO  PODŁÓŻ:  czy w  może  podać  co  wchodzi 
w skład zestawu podłoży do różnicowania gatunków enterococcus?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający wyjaśnia, iż zestaw do różnicowania enterokoków powinien posiadać w swoim 
składzie podstawowe podłoże różnicujące E.faecalis od E.faecium, czyli ARABINOZĘ oraz 
podłoże z eskuliną różnicujące Enterokoki od innych paciorkowców. Zestaw może być na 
płytkach lub w probówkach.  

Pytanie nr 31:
Pakiet nr III- czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1 testów do krwi utajo-
nej w kale o standardowej czułości 50ng/ml?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 32:
Pakiet  nr III- czy Zamawiający wyrazi  zgodę na zaoferowanie odczynnika do RF  poz.  3 
w opakowaniu na 100 ozn gdzie ilość lateksu wynosi 5 ml?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 33:
Pakiet nr III- czy Zamawiający wyrazi  zgodę na zaoferowanie odczynnika do CRP poz.  4 
w opakowaniu na 100 ozn gdzie ilość lateksu wynosi 5 ml?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 34: 
Pakiet  nr III- czy Zamawiający wyrazi  zgodę na zaoferowanie odczynnika do Waler Rose 
poz. 5 w opakowaniu na 100 ozn gdzie ilość lateksu wynosi 5 ml?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 35:
Pakiet nr III- czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika do ASO poz. 6 
w opakowaniu na 100 ozn gdzie ilość lateksu wynosi 5 ml?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 36:
Pakiet nr III- czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika do Syphilis RPR 
poz. 7 w opakowaniu na 500 ozn gdzie ilość lateksu wynosi 8 ml?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 37:
Pakiet nr III- czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów do Lablii poz. 11 w po-
staci szybkich testów immunochromatograficznych kasetkowych o czułości >99% i specyficz-
ności >99%?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w poz. 11 testów do Lablii w postaci szybkich 
testów immunochromatograficznych kasetkowych o czułości >99% i specyficzności >99%.

Pytanie nr 38:
Pakiet nr III- czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów ELISA do Lamblii poz. 
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11 o czułości 97,5% i specyficzności 99,5%?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w poz. 11 testów ELISA do Lamblii o czułości 
97,5% i specyficzności 99,5%.

Pytanie nr 39: 
Dotyczy pakietu VII: czy Zamawiający w poz. 10 (PODŁOŻA GOTOWE NA PŁYTKACH) 
oczekuje zaoferowania podłoża Schaedler z:
- neomycyną,
- neomycyna i wankomycyną, 
- kanamycyną i wankomycyną?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający  dokonuje  modyfikacji  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia 
w Załączniku nr 1- Formularzu Ofertowym- w Pakiecie VII poz. 10- „Schaedler agar 5% krew 
barania z antybiotykami”, nadając jej brzmienie: „Schaedler agar 5% krew barania z antybio-
tykami: neomycyna + wankomycyna lub kanamycyna + wankomycyna”.

Pytanie nr 40: 
Dotyczy pakietu VII: czy Zamawiający w poz. 12 (PODŁOŻA GOTOWE NA PŁYTKACH) 
oczekuje zaoferowania podłoża na płytkach odciskowych (średnica 55 mm) czy na płytkach 
o średnicy 90 mm z podłożem Plate Count Agar?  

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający  dokonuje  modyfikacji  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia 
w Załączniku nr 1- Formularzu Ofertowym- w Pakiecie VII poz. 12- „Do badania ilościowego 
bakterii ze środowiska szpitalnego”, nadając jej brzmienie: „Do badania ilościowego bakterii 
ze środowiska szpitalnego, podłoże na płytkach odciskowych (śr. 55 mm)”.

Pytanie nr 41: 
Dotyczy pakietu VII: czy Zamawiający w poz. 4 (PODŁOŻA SUCHE) oczekuje zaoferowania 
podłoża z azydkiem sodu czy bez azydku?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający  dokonuje  modyfikacji  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia 
w Załączniku nr 1- Formularzu Ofertowym- w Pakiecie VII poz. 4- „Podłoże wybiórcze dla 
Enterococcus  z  eskuliną”,  nadając  jej  brzmienie:  „Podłoże  wybiórcze  dla  Enterococcus  z 
eskuliną bez azydku sodu”.

Pytanie nr 42: 
Dotyczy pakietu VII: czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 9 (PODŁOŻA 
SUCHE) agaru bakteriologicznego w postaci pudru zamiast agaru w postaci granulatu? Podło-
ża suche w postaci sypkiej charakteryzują się takimi samymi właściwościami jak podłoża w 
postaci granulatu lecz są dużo tańsze.

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza w pakiecie 7 poz. 9 AGAR bakteriologiczny w postaci pudru.

Pytanie nr 43: 
Dotyczy pakietu VII: czy Zamawiający w poz. 11 i 12 (PODŁOŻA SUCHE) oczekuje zaofe-
rowania czystych substancji czy podłoży z dodatkiem glukozy i chlorku sodu? 

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający wyjaśnia, iż oczekuje zaoferowania czystych substancji glukozy i chlorku sodu, 
jako składowych wykorzystywanych do wykonywania podłoży mikrobiologicznych.

Pytanie nr 44: 
Dotyczy pakietu VII: czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 3 (PODŁOŻA GO-
TOWE W PROBÓWKACH) do osobnego pakietu?
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Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 45: 
Dotyczy pakietu VII: czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie ODCZYNNIKÓW DO 
PODŁOŻY do osobnego pakietu?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający  dokonuje  modyfikacji  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia 
w Załączniku nr  1- Formularzu  Ofertowym poprzez  wyłączenie z  pakietu VII części  OD-
CZYNNIKI DO PODŁÓŻ do osobnego Pakietu nr VIIA.  

Pytanie nr 46: 
Dotyczy pakietu VIII: czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej i w poz. 2 (KRĄŻKI 
ANTYBIOGRAMOWE) nie powinien być krążek Ampicylina + Sulbactam 10/10?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający  dokonuje  modyfikacji  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia 
w Załączniku nr 1- Formularzu Ofertowym- w Pakiecie VIII poz. 3- „AMOKSYCYLINA + 
SULBACTAM 10/10”, nadając jej brzmienie: „AMPICYLINA/ SULBAKTAM 10/10”.

Pytanie nr 47: 
Dotyczy pakietu VIII: czy Zamawiający dopuści paski do oznaczania MIC wykonane z trwałej 
bibuły, które podobnie jak paski plastikowe są również ilościowym testem do oznaczania naj-
mniejszego stężenia antybiotyku hamującego wzrost badanego drobnoustroju (MIC) oraz są 
przeznaczone do określania mechanizmów oporności- spełniają więc tym samym wymagania 
SIWZ. 

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 48: 
Dotyczy pakietu VIII: czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pasków nasączonych 
gradientem stężeń antybiotyku w opakowaniu 30 szt?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 49: 
Dotyczy pakietu XI: czy Zamawiający mógłby określić jakiej wielkości opakowań należy za-
oferować w zakresie pakietu nr XI?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający wymaga opakowań o wielkości 4-6ml.

Pytanie nr 50: 
Dotyczy pakietu XI: czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr XI pozycji nr 
1? Umożliwi to złożenie ofert większej ilości oferentów, a co za tym idzie uzyskać przez zma-
wiającego oferty korzystniejszej pod względem ekonomicznym?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 51: 
Dotyczy pakietu XIII: czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szczepów wzorcowych 
w postaci liofilizowanej z wymazówką?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie szczepów wzorcowych w postaci liofilizowanej 
z wymazówką.
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Pytanie nr 52: 
Dotyczy pakietu XIII: czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 6 i 7 do osobnego 
pakietu? 

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 53: 
Dotyczy SIWZ (szczegółowe wymagania dla pakietów od V-XVI): czy Zamawiający odstąpi 
od wymogu, aby certyfikaty były dostępne w wersji  elektronicznej  na stronie internetowej 
Wykonawcy, ponieważ certyfikat kontroli jakości do każdej serii produktu jest wysyłany wraz 
z towarem, a dodatkowo jest dostępny na każde żądanie Zamawiającego?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający wyjaśnia, iż w trosce o środowisko naturalne oraz coraz to bardziej restrykcyjne 
normy dotyczące ochrony środowiska, sugerujące, że wersje elektroniczne certyfikatów po-
winny  być  standardem,  również  i  nasza  Pracownia  Bakteriologiczna  chce  uczestniczyć 
w ochronie środowiska, dlatego nie odstępujemy od tego wymogu.

Pytanie nr 54: 
Dotyczy pakiet  VII (PODŁOŻA GOTOWE W PROBÓWKACH) poz.7- czy Zamawiający 
może określić o jakie podłoże chodzi oraz podać skład?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający  wyjaśnia,  iż  oczekuje  podłoża  „bulion  pneumokowy”  do  przechowywania 
szczepów wzorcowych Streptococcus pneumoniae.

Pytanie nr 55: 
Dotyczy pakiet  VII (PODŁOŻA GOTOWE NA PŁYTKACH) poz.  12-  czy Zamawiający 
może określić o jakie podłoże chodzi oraz podać skład? 

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający wyjaśnia, iż oczekuje podłoża Tryptic soy Agar z lecytyną, Tween 80, na płyt-
kach odciskowych śr. 55mm.

Pytanie nr 56: 
W pakiecie III w poz. 1- czy Zamawiający dopuści test do oznaczania krwi utajonej w kale 
o czułości 10 ng/ml pakowany po 40 szt.?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza w pakiecie III poz. 1 test do oznaczania krwi utajonej w kale o czuło-
ści 10 ng/ml pakowany po 40 szt.

Pytanie nr 57: 
 W pakiecie III w poz. 1- czy Zamawiający wymaga testu z eliminacją efektu prozonowego 
w zakresie do 0.5 mg/ml?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 58: 
W pakiecie III w poz. 2- czy Zamawiający dopuści test na Helicobacter pyroli pakowany po 
25 sztuk?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający  dopuszcza  w  pakiecie  III  poz.  2  test  na  Helicobacter  pyroli  pakowany po 
25 sztuk.

Pytanie nr 59: 
W  pakiecie  III  w  poz.  6-  czy  Zamawiający  dopuści  test  ASO  lateks  o  wykrywalności 
200 IU/ml wykalibrowanej względem Międzynarodowego Kalibratora ASO (z WHO)?
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Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza w pakiecie III poz. 6 test ASO lateks o wykrywalności 200 IU/ml 
wykalibrowanej względem Międzynarodowego Kalibratora ASO (z WHO).

Pytanie nr 60: 
W pakiecie III w poz. 9- czy Zamawiający dopuści test RPR Carbon o czułości analitycznej 
kalibrowanej wobec „Human Reactive Serum” z CDC (Centre for Disease Control)?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza w pakiecie III poz. 9 test RPR Carbon o czułości analitycznej kali-
browanej wobec „Human Reactive Serum” z CDC (Centre for Disease Control).

Pytanie nr 61: 
W pakiecie III w poz. 10- czy Zamawiający dopuści równoważne testy ciążowe hCG bez za-
wartych w instrukcji informacji o czynniku blokującym interferencje  przeciwciał heterofil-
nych i efekcie prozonowym?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza w pakiecie III poz. 10 równoważne testy ciążowe hCG bez zawartych 
w instrukcji informacji o czynniku blokującym interferencje  przeciwciał heterofilnych i efek-
cie prozonowym.

Pytanie nr 62: 
W pakiecie III w poz. 11- czy Zamawiający dopuści test Giardia Lamblia o czułości na pozio-
mie 5 ng/ml oraz dwoma etapami płukania?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza w pakiecie III poz. 11 test Giardia Lamblia o czułości na poziomie 
5 ng/ml oraz dwoma etapami płukania.

Pytanie nr 63: 
W pakiecie III w poz. 1, 3 i 11- czy Zamawiający wymaga dostarczenia instrukcji użytkowa-
nia wraz z ofertą przetargową w celu potwierdzenia warunków granicznych?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Tak Zamawiający wymaga przedłożenia instrukcji użytkowania. 
Zamawiający  dokonuje  modyfikacji  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia 
w Rozdziale  5  w  pkt.  4  ppkt  b)  „Certyfikat  zgodności  CE,  karty  charakterystyki  oraz 
instrukcje  dla  każdego  produktu  (pakiety  V-XVI)”,  nadając  mu  brzmienie:  „Certyfikat 
zgodności CE, karty charakterystyki oraz instrukcje dla każdego produktu (pakiety: I, III, V-
XVI)”.

Pytanie nr 64: 
Czy Zamawiający w Pakiecie III, poz. 3, 4, 5, 6 dopuści opakowanie na 100 testów?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 65: 
Czy Zamawiający w Pakiecie III, poz. 9 dopuści opakowanie na 250 testów z ilością odczyn-
nika 5 ml? 

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 66: 
Czy Zamawiający w Pakiecie III, poz. 11 dopuści test jak w załączonej instrukcji?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.
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Pytanie nr 67: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby ulotki/ instrukcje były dołączone do oferty osobno w for-
mie książkowej, podpisane tylko na pierwszej stronie, zaś karty charakterystyk substancji nie-
bezpiecznych na płycie CD, ewentualnie także osobno w formie książkowej, podpisane tylko 
na pierwszej stronie?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający wyraża zgodę aby ulotki/ instrukcje były dołączone do oferty osobno w formie 
książkowej, podpisane tylko na pierwszej stronie, zaś karty charakterystyk substancji niebez-
piecznych na płycie CD, ewentualnie także osobno w formie książkowej, podpisane tylko na 
pierwszej stronie.

Pytanie nr 68: 
Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
dot. wymogu posiadania Koncesji, zezwolenia lub licencje, jeśli zostanie do oferty załączone 
oświadczenie wykonawcy mówiące, że posiadanie dodatkowego zezwolenia na handel/ sprze-
daż odczynników lub innych materiałów medycznych w zakresie niniejszego postępowania 
nie jest regulowane żadnymi przepisami prawnymi, natomiast uprawnienia Wykonawcy wyni-
kają z zapisów w Krajowym Rejestrze Sądowym i znajdują się w Dziale 3 Rubryka 1- „Przed-
miot działalności”?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Tak. Jeśli Wykonawca dołączy do oferty stosowne oświadczenie, Zamawiający uzna warunek 
posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji za spełniony. 

Pytanie nr 69: 
W związku z ograniczonym polem na poleceniach przelewu czy Zamawiający wyraża zgodę 
na  skrócenie  zapisu  na  dowodzie  wpłaty  wadium  na  „Wadium  do  przetargu  nr  sprawy 
25/26/ZA/10, pakiet nr….”? 

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie zapisu na dowodzie wpłaty wadium na „Wadium do 
przetargu nr sprawy 25/26/ZA/10, pakiet nr….”.
Zamawiający  dokonuje  modyfikacji  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia 
w Rozdziale 12. Wadium: „Wpłaty wadium należy dokonać na konto Zespołu Opieki Zdro-
wotnej PKO O/ Świętochłowice nr konta  58 1020 2368 0000 2302 0022 5185 z dopiskiem: 
„Dostawa odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego  dla Laboratorium     Analityczne-
go przy ul.  Chorzowskiej 36, 41-605 Świętochłowice oraz dla Pracowni Bakteriologicznej 
przy ul. Szpitalnej 2, 41-600 Świętochłowice” nadając mu brzmienie: „Wpłaty wadium należy 
dokonać na konto Zespołu Opieki Zdrowotnej PKO O/ Świętochłowice nr konta  58 1020 
2368 0000 2302 0022 5185 z dopiskiem: „Wadium do przetargu nr sprawy 25/26/ZA/10, pa-
kiet nr….”.

Pytanie nr 70: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wstawienie do formularzy cenowych kolumny „cena jed-
nostkowa netto”, potrzebnej do wyliczenia wartości oferty? 

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 71: 
Dotyczy pakietu nr 11: czy test opisany w poz. 3 ma być kompletnym zestawem do diagnosty-
ki mykoplazmatycznych zakażeń dróg moczo-płciowych stanowiących połączenie wybiórczej 
hodowli bulionowej z paskiem testowym zawierającym 22 oznaczenia oraz czy ma pozwalać 
na hodowle, identyfikację, ocenę ilości oraz lekowrażliwości zakażeń wywołanych przez Ure-
aplasma spp. oraz Mycoplasma hominis jednocześnie?    

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający  dokonuje  modyfikacji  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia 

11



w Załączniku nr 1- Formularzu Ofertowym- w Pakiecie XI poz. 3- „TEST DO HODOWLI 
MYCOPLASMA Z LEKOWRAŻLIWOŚCIĄ”, nadając jej brzmienie: „TEST DO HODOW-
LI MYCOPLASMA Z LEKOWRAŻLIWOŚCIĄ- kompletny zestaw do diagnostyki mykopla-
zmatycznych zakażeń dróg moczowo-płciowych włącznie z oceną lekowrażliwości; powinien 
identyfikować gatunki mykoplazm moczowo-płciowych, oceniać półilościowo miano drobno-
ustrojów oraz określać lekowrażliwość szczepów; dodatkowo buliony do inkulacji powinny 
mieć charakter wybiórczy w celu zapewnienia zahamowania wzrostu flory bakteryjnej koloni-
zującej drogi moczowo-płciowe; powinien min. zawierać antybiotyki: doksycyklina, tetracy-
klina, ofloksacyna, erytromycyna, klarytromycyna, azytromycyna”.

Pytanie nr 72: 
Dotyczy pakietu nr 11: czy oferowany test w poz. 3 musi zawierać zestaw min. dziewięciu an-
tybiotyków takich jak: Doksycyklina, Josamycyna, Ofloksacyna, Erytromycyna, Tetracyklina, 
Ciprofloksacyna, Azytromycyna, Klarytromycyna, Pristinamycyna?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający  dokonuje  modyfikacji  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia 
w Załączniku nr 1- Formularzu Ofertowym- w Pakiecie XI poz. 3- „TEST DO HODOWLI 
MYCOPLASMA Z LEKOWRAŻLIWOŚCIĄ”, nadając jej brzmienie: „TEST DO HODOW-
LI MYCOPLASMA Z LEKOWRAŻLIWOŚCIĄ- kompletny zestaw do diagnostyki mykopla-
zmatycznych zakażeń dróg moczowo-płciowych włącznie z oceną lekowrażliwości; powinien 
identyfikować gatunki mykoplazm moczowo-płciowych, oceniać półilościowo miano drobno-
ustrojów oraz określać lekowrażliwość szczepów; dodatkowo buliony do inkulacji powinny 
mieć charakter wybiórczy w celu zapewnienia zahamowania wzrostu flory bakteryjnej koloni-
zującej drogi moczowo-płciowe; powinien min. zawierać antybiotyki: doksycyklina, tetracy-
klina, ofloksacyna, erytromycyna, klarytromycyna, azytromycyna”.

Pytanie nr 73: 
Dotyczy pakietu nr 11: czy Zamawiający wymaga aby w teście w pozycji 1 były zastosowane 
w regionie testowym membrany chromatograficznej odpowiadającym za wykrywanie rotawi-
rusów i adenowirusów przeciwciała monoklonalne? 

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający  dokonuje  modyfikacji  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia 
w Załączniku nr 1- Formularzu Ofertowym- w Pakiecie XI poz. 1- „TEST DO OZNACZA-
NIA ROTAWIRUSY I ADENOWIRUSY”, nadając jej brzmienie: „TEST DO OZNACZA-
NIA ROTAWIRUSY I ADENOWIRUSY- zestaw powinien w regionie testowym posiadać 
przeciwciała monoklonalne anty-rotawirusowe i przeciwciała monoklonalne anty-adenowiru-
sowe; powinien w regionie kontrolnym posiadać przeciwciała poliklonalne; powinien posia-
dać wszystkie gotowe odczynniki potrzebne do wykonania testu, w tym bufor do rozcieńcza-
nia próbek kału; czas odczytu testu od 10 do 30 min.; czułość testu nie powinna być mniejsza 
niż 97% w stosunku do rota wirusów i adenowirusów; względna specyficzność rotawirusów i 
adenowirusów powyżej 97%”.

Pytanie nr 74: 
Dotyczy pakietu nr 11: czy Zamawiający wymaga aby w teście w pozycji 1 były zastosowane 
regionie kontrolnym membrany chromatograficznej przeciwciała poliklonalne?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający  dokonuje  modyfikacji  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia 
w Załączniku nr 1- Formularzu Ofertowym- w Pakiecie XI poz. 1- „TEST DO OZNACZA-
NIA ROTAWIRUSY I ADENOWIRUSY”, nadając jej brzmienie: „TEST DO OZNACZA-
NIA ROTAWIRUSY I ADENOWIRUSY- zestaw powinien w regionie testowym posiadać 
przeciwciała monoklonalne anty-rotawirusowe i przeciwciała monoklonalne anty-adenowiru-
sowe; powinien w regionie kontrolnym posiadać przeciwciała poliklonalne; powinien posia-
dać wszystkie gotowe odczynniki potrzebne do wykonania testu, w tym bufor do rozcieńcza-
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nia próbek kału; czas odczytu testu od 10 do 30 min.; czułość testu nie powinna być mniejsza 
niż 97% w stosunku do rota wirusów i adenowirusów; względna specyficzność rotawirusów i 
adenowirusów powyżej 97%”.

Pytanie nr 75: 
Dotyczy pakietu nr 11: czy Zamawiający wymaga aby zestaw w poz. 1 zawierały gotowy do 
użycia bufor fosforanowy? 

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający  dokonuje  modyfikacji  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia 
w Załączniku nr 1- Formularzu Ofertowym- w Pakiecie XI poz. 1- „TEST DO OZNACZA-
NIA ROTAWIRUSY I ADENOWIRUSY”, nadając jej brzmienie: „TEST DO OZNACZA-
NIA ROTAWIRUSY I ADENOWIRUSY- zestaw powinien w regionie testowym posiadać 
przeciwciała monoklonalne anty-rotawirusowe i przeciwciała monoklonalne anty-adenowiru-
sowe; powinien w regionie kontrolnym posiadać przeciwciała poliklonalne; powinien posia-
dać wszystkie gotowe odczynniki potrzebne do wykonania testu, w tym bufor do rozcieńcza-
nia próbek kału; czas odczytu testu od 10 do 30 min.; czułość testu nie powinna być mniejsza 
niż 97% w stosunku do rota wirusów i adenowirusów; względna specyficzność rotawirusów i 
adenowirusów powyżej 97%”.

Pytanie nr 76: 
Dotyczy pakietu  nr  11:  czy Zamawiający wymaga  aby czas  oczekiwania  na  wynik  testu 
z poz. 1 po dodaniu próbki wynosił 10 minut?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający  dokonuje  modyfikacji  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia 
w Załączniku nr 1- Formularzu Ofertowym- w Pakiecie XI poz. 1- „TEST DO OZNACZA-
NIA ROTAWIRUSY I ADENOWIRUSY”, nadając jej brzmienie: „TEST DO OZNACZA-
NIA ROTAWIRUSY I ADENOWIRUSY- zestaw powinien w regionie testowym posiadać 
przeciwciała monoklonalne anty-rotawirusowe i przeciwciała monoklonalne anty-adenowiru-
sowe; powinien w regionie kontrolnym posiadać przeciwciała poliklonalne; powinien posia-
dać wszystkie gotowe odczynniki potrzebne do wykonania testu, w tym bufor do rozcieńcza-
nia próbek kału; czas odczytu testu od 10 do 30 min.; czułość testu nie powinna być mniejsza 
niż 97% w stosunku do rota wirusów i adenowirusów; względna specyficzność rotawirusów i 
adenowirusów powyżej 97%”.

Pytanie nr 77: 
Dotyczy pakietu nr 11: czy Zamawiający wymaga aby czułość testu w poz.  1 w stosunku 
do rotawirusów wynosiła 100%  i w stosunku do adenowirusów nie była mniejsza niż 97%?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający  dokonuje  modyfikacji  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia 
w Załączniku nr 1- Formularzu Ofertowym- w Pakiecie XI poz. 1- „TEST DO OZNACZA-
NIA ROTAWIRUSY I ADENOWIRUSY”, nadając jej brzmienie: „TEST DO OZNACZA-
NIA ROTAWIRUSY I ADENOWIRUSY- zestaw powinien w regionie testowym posiadać 
przeciwciała monoklonalne anty-rotawirusowe i przeciwciała monoklonalne anty-adenowiru-
sowe; powinien w regionie kontrolnym posiadać przeciwciała poliklonalne; powinien posia-
dać wszystkie gotowe odczynniki potrzebne do wykonania testu, w tym bufor do rozcieńcza-
nia próbek kału; czas odczytu testu od 10 do 30 min.; czułość testu nie powinna być mniejsza 
niż 97% w stosunku do rota wirusów i adenowirusów; względna specyficzność rotawirusów i 
adenowirusów powyżej 97%”.

Pytanie nr 78: 
Dotyczy pakietu nr 11: czy Zamawiający wymaga aby specyficzność testu w poz. 1 w stosun-
ku do rotawirusów i adenowirusów wynosiła 100%?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
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Zamawiający  dokonuje  modyfikacji  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia 
w Załączniku nr 1- Formularzu Ofertowym- w Pakiecie XI poz. 1- „TEST DO OZNACZA-
NIA ROTAWIRUSY I ADENOWIRUSY”, nadając jej brzmienie: „TEST DO OZNACZA-
NIA ROTAWIRUSY I ADENOWIRUSY- zestaw powinien w regionie testowym posiadać 
przeciwciała monoklonalne anty-rotawirusowe i przeciwciała monoklonalne anty-adenowiru-
sowe; powinien w regionie kontrolnym posiadać przeciwciała poliklonalne; powinien posia-
dać wszystkie gotowe odczynniki potrzebne do wykonania testu, w tym bufor do rozcieńcza-
nia próbek kału; czas odczytu testu od 10 do 30 min.; czułość testu nie powinna być mniejsza 
niż 97% w stosunku do rota wirusów i adenowirusów; względna specyficzność rotawirusów i 
adenowirusów powyżej 97%”.

Pytanie nr 79: 
Pakiet 4, poz. 3: czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie tej pozycji do oddzielnego pa-
kietu?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 80: 
Pakiet 4, poz. 6: czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, żeby maksymalne opakowanie zawie-
rało 200 szt.?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie maksymalnych opakowań- 200 szt.

Pytanie nr 81: 
Pakiet 4, poz. 27: czy Zamawiający oczekuje zaoferowania 10 szt. kapilar, 10 szt. mieszadełek 
i 20 szt. zatyczek?
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenienie tj. podanie ceny jednostkowej i wartości osob-
no dla kapilar, zatyczek i mieszadełek?
Prośbę motywujemy tym, iż w naszym systemie zarządzającym sprzedażą kapilara, zatyczki 
i korki  stanowią odrębne pozycje asortymentowe,  mają  swoje numery  katalogowe i  ceny 
sprzedaży, mogą pochodzić od innego producenta, mają też rożne dokumenty dopuszczające 
je do obrotu i używania.
Powyższe oczywiście nie oznacza, iż produkty te nie są ze sobą kompatybilne i mogą być 
przez Zamawiającego traktowane i używane jako zestaw produktów.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, żeby maksymalne opakowanie zawierało 1000 szt.? 

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający  dokonuje  modyfikacji  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia 
w Załączniku nr 1- Formularzu Ofertowym- w Pakiecie IV poz. 27- „Kapilary do gazometrii; 
warunki  graniczne:  1.  objętość  80  –  120  ul,  2.  napylane  heparyną  sodową;  maksymalne 
opakowanie: 250; ilość max sztuk: 1000”, nadając jej brzmienie: „Kapilary do gazometrii; 
warunki graniczne:  1. objętość 80 – 120 ul,  2. napylane heparyną sodową, 3. wykonawca 
dostarcza wraz z kapilarami kompatybilne mieszadełka w ilości 1000 sztuk,  oraz zatyczki 
w ilości  2000  sztuk,  3.  mieszadełka  i  zatyczki  mogą  być  ujęte  w  ofercie  jako  osobny 
asortyment z podaniem ceny i nr – u katalogowego; maksymalne opakowanie: 1000; ilość 
max sztuk: 1000”.

Pytanie nr 82: 
Pakiet 4, poz. 28: czy Zamawiający oczekuje zaoferowania 500 szt. kapilar, 500 szt. miesza-
dełek i 1000 szt. zatyczek? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenienie tj. podanie ceny 
jednostkowej i wartości osobno dla kapilar, zatyczek i mieszadełek?
Prośbę motywujemy tym, iż w naszym systemie zarządzającym sprzedażą kapilara, zatyczki 
i korki  stanowią odrębne pozycje asortymentowe,  mają  swoje numery  katalogowe i  ceny 
sprzedaży, mogą pochodzić od innego producenta, mają też rożne dokumenty dopuszczające 
je do obrotu i używania.
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Powyższe oczywiście nie oznacza, iż produkty te nie są ze sobą kompatybilne i mogą być 
przez Zamawiającego traktowane i używane jako zestaw produktów.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, żeby maksymalne opakowanie zawierało 1000 szt.? 

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający  dokonuje  modyfikacji  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia 
w Załączniku nr 1- Formularzu Ofertowym- w Pakiecie IV poz. 28- „Kapilary do gazometrii; 
warunki  graniczne:  1.  objętość  180  –  250  ul,  2.  napylane  heparyną  litową;  maksymalne 
opakowanie:  250;  ilość max sztuk:  500”,  nadając jej  brzmienie:  „Kapilary do gazometrii; 
warunki graniczne:  1. objętość 180 – 250 ul,  2. napylane heparyną litową,  3. wykonawca 
dostarcza wraz z kapilarami kompatybilne mieszadełka w ilości 1000 sztuk,  oraz zatyczki 
w ilości  2000  sztuk,  3.  mieszadełka  i  zatyczki  mogą  być  ujęte  w  ofercie  jako  osobny 
asortyment z podaniem ceny i nr – u katalogowego; maksymalne opakowanie: 1000; ilość 
max sztuk: 1000”.

Pytanie nr 83: 
Pakiet 4, poz. 29: czy Zamawiający oczekuje probówek z korkiem zwykłym czy z korkiem 
przekłuwanym?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 84: 
Pakiet 4, poz. 31: czy Zamawiający oczekuje płyt białych czy przeźroczystych?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający  dokonuje  modyfikacji  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia 
w Załączniku nr 1- Formularzu Ofertowym- w Pakiecie IV poz. 29- „Jednorazowe płyty do 
badania grup krwi; warunki graniczne: 1. 5 celek na jedno badanie, 2. maksymalnie 60 celek 
na płycie” nadając jej brzmienie: „Jednorazowe płyty do badania grup krwi; warunki granicz-
ne: 1. 5 celek na jedno badanie, 2. maksymalnie 60 celek na płycie, 3. płyty z materiału prze-
źroczystego”.

Pytanie nr 85: 
Pakiet 4, poz. 33: czy Zamawiający wymaga zaoferowania probówek z polem do opisu w for-
mie nadruku (z możliwością lepszej obserwacji zawartości w probówce) czy może nalepki, 
która zasłania część probówki, a tym samym ogranicza pole widzenia zawartości? 

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 86: 
Pakiet 15, poz. 1: czy Zamawiający wyrazi zgodę na płytki Petriego szklane o śr. 80 mm?
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na płytki Petriego szklane o śr. 100 mm?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający  dokonuje  modyfikacji  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia 
w Załączniku nr 1- Formularzu Ofertowym- w Pakiecie XV poz. 1 „PŁYTKI SZKLANE PE-
TRIEGO śr. 90 mm” nadając jej brzmienie: „PŁYTKI SZKLANE PETRIEGO: dolna o śred-
nicy 80-90 mm, górna o średnicy 90-100 mm”. 

Pytanie nr 87: 
Pakiet 15, poz. 5: czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie tej pozycji do oddzielnego 
pakietu?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający  dokonuje  modyfikacji  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia 
w Załączniku nr 1- Formularzu Ofertowym poprzez wykreślenie z pakietu XV poz. 5.
Zamawiający  dokonuje  modyfikacji  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia 
w Załączniku nr 1- Formularzu Ofertowym Pakiet XV poz. 4 „KOLBA ERLENMEYERA 
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SZEROKA SZYJA  poj.500ml, ilość opakowań max. 4 szt” nadając jej brzmienie: „KOLBA 
ERLENMEYERA SZEROKA SZYJA  poj.500ml, ilość opakowań max. 8 szt”

Pytanie nr 88: 
Pakiet 16, poz. 3: prosimy o odpowiedź, jakiego rodzaju czystości pojemników Państwo ocze-
kują, tj. aseptycznych czy sterylnych? Bardzo często pod pojęciem produktów sterylnych ofe-
rowane są przez wykonawców produkty nie sterylne o podwyższonym stopniu czystości to 
znaczy wyprodukowane w warunkach specjalnej czystości. Oznaczane są one jako STERILE 
A lub aseptyczne. Dotyczy to na przykład takich produktów jak szalki, pojemniki na probówki 
itp. Wyroby te są wystarczające do prowadzenia badań IVD (in vitro), o ile nie mają kontak-
tów z powłokami ciała człowieka. Nie są to jednak produkty, które przeszły walidowany pro-
ces sterylizacji z gwarancja uzyskania SAL>=6. Produkty Aseptyczne (STERILE A) są istot-
nie tańsze od produktów sterylnych.
Czy Zamawiający dopuści pojemniki o poj. użytkowej do 25 ml i cał. 30 ml, z zakrętką, pako-
wane indywidualnie, aseptyczne?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający  dokonuje  modyfikacji  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia 
w Załączniku nr 1- Formularzu Ofertowym- w Pakiecie XVI poz. 3 „Pojemniki jałowe do po-
siewu moczu, 30 ml” nadając jej brzmienie: „Pojemniki jałowe do posiewu moczu, aseptycz-
ne (STERILE A), poj. cał. 30-50 ml, z zakrętką, pakowane indywidualnie”. 

Pytanie nr 89: 
Pakiet 16, poz. 4, 19: czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie tej pozycji do oddzielne-
go pakietu?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 90: 
Pakiet 16, poz. 5: czy Zamawiający dopuści probówki o poj. 11 ml (Ø16x100ml), okrągłoden-
ne, z PS, z korkiem, pakowane po 5 szt., sterylne, jeśli nie, to czy Zamawiający wyrazi zgodę 
na wydzielenie tej pozycji do oddzielnego pakietu?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza w pakiecie XVI poz. 5 probówki o poj. 11 ml (Ø16x100ml), okrągło-
denne, z PS, z korkiem, pakowane po 5 szt., sterylne.

Pytanie nr 91: 
Pakiet 16, poz. 6: Zamawiający w pozycji tej wymaga zaoferowania płytek sterylnych z wen-
tylacją czy bez wentylacji?
Czy należy zaoferować płytki z certyfikatem sterylności czy aseptyczne?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający  dokonuje  modyfikacji  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia 
w Załączniku nr 1- Formularzu Ofertowym- w Pakiecie XVI poz. 6 „Płytki sterylne polistyre-
nowe śr. 90 mm” nadając jej brzmienie: „Płytki sterylne bez wentylacji, polistyrenowe śr. 90 
mm, aseptyczne, muszą posiadać certyfikat sterylności”. 

Pytanie nr 92: 
Pakiet 16, poz. 8: czy Zamawiający dopuści szczotki o śr. 15-25 mm, dł. 310 mm, z bawełnia-
nym końcem?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający  dokonuje  modyfikacji  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia 
w Załączniku nr 1- Formularzu Ofertowym- w Pakiecie XVI poz. 8 „Szczotki do mycia kolb 
laboratoryjnych” nadając jej brzmienie: „Szczotki do mycia kolb laboratoryjnych, śr. min. 40 
mm”. 
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Pytanie nr 93: 
Pakiet 16, poz. 12: czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wymazówek z podłożem AMIES 
i węglem?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie podłoża AMIES z węglem lub STUART z węglem.

Pytanie nr 94: 
Pakiet 16, poz. 13: czy Zamawiający wyrazi zgodę na ezy pakowane po 10 szt.?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza w pakiecie XVI poz. 13 ezy pakowane po 10 szt.

Pytanie nr 95: 
Pakiet 16, poz. 18: czy Zamawiający może określić jakiej pojemności probówek do głębokie-
go mrożenia wymaga: 2 czy 5 ml?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający  dokonuje  modyfikacji  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia 
w Załączniku nr 1- Formularzu Ofertowym- w Pakiecie XVI poz. 18 „Probówka do głębokie-
go zamrażania i autoklawowania” nadając jej brzmienie: „Probówka do głębokiego zamraża-
nia i autoklawowania, poj. 2 ml”. 

Pytanie nr 96: 
Pakiet nr III, poz. 1: czy Zamawiający dopuści testy immunochromatograficzne, płytkowe, bez 
stosowania diety o standardowej czułości 40-50 ng/ml?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 97: 
Pakiet nr III, poz. 3 Latex RF: czy można zaoferować latex wystandaryzowany wg międzyna-
rodowej surowicy WHO 64/, o czułości 8 IU/ml?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 98: 
 Pakiet nr XI: prosimy o sprecyzowanie jakiej ilości testów oczekuje Zamawiający?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający wymaga opakowań o wielkości 4-6ml.

Pytanie nr 99: 
 Pakiet nr XI: prosimy o wydzielenie poz. 1 do oddzielnego pakietu?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Zamawiający  dokonuje  modyfikacji  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia 
w części wadium:

„wadium dla XVI części      
Pakiet I -   80,00 zł  
Pakiet II - 200,00 zł 
Pakiet III - 460,00 zł 
Pakiet IV - 460,00 zł 
Pakiet V - 100,00 zł 
Pakiet VI -   60,00 zł 
Pakiet VII - 600,00 zł 
Pakiet VIII - 400,00 zł 
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Pakiet IX - 240,00 zł 
Pakiet X - 140,00 zł 
Pakiet XI - 200,00 zł 
Pakiet XII -   40,00 zł 
Pakiet XIII -   60,00 zł 
Pakiet XIV - 160,00 zł 
Pakiet XV -   30,00 zł
Pakiet XVI - 220,00 zł”

nadając jej brzmienie:

 „wadium dla XVII części      
Pakiet I -   80,00 zł  
Pakiet II - 200,00 zł 
Pakiet III - 460,00 zł 
Pakiet IV - 460,00 zł 
Pakiet V - 100,00 zł 
Pakiet VI -   60,00 zł 
Pakiet VII - 560,00 zł 
Pakiet VIIa      -   40,00 zł
Pakiet VIII - 400,00 zł 
Pakiet IX - 240,00 zł 
Pakiet X - 140,00 zł 
Pakiet XI - 200,00 zł 
Pakiet XII -   40,00 zł 
Pakiet XIII -   60,00 zł 
Pakiet XIV - 160,00 zł 
Pakiet XV -   30,00 zł
Pakiet XVI - 220,00 zł”.

Zamawiający dokonuje modyfikacji  treści  Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia 
w  Rozdziale 2. Przedmiot zamówienia:

„Zakres zamówienia obejmuje XVI części (pakiety) - Załącznik nr 1

Pakiet I
Zakup zestawów do elektoforezy na żelu agarozowym dostosowanym do aparatury i densytometru 
DS2 firmy CORMAY w warunkach granicznych, ilościach maksymalnych określonych w Załączni-
ku nr 1.

Pakiet II 
Zakup  odczynników do   analizatora hematologicznego Micros 60   w  asortymencie,   ilościach 
maksymalnych określonych w Załączniku nr 1.

Pakiet  III
Zakup testów lateksowych, kasetkowych oraz odczynników do analityki ogólnej w asortymencie, 
warunkach granicznych, opakowaniach, ilościach  maksymalnych określonych w Załączniku nr 1.

Pakiet IV
Zakup jednorazowego sprzętu laboratoryjnego i szkła laboratoryjnego w asortymencie, warunkach 
granicznych, opakowaniach, ilościach  maksymalnych określonych w Załączniku nr 1.

Pakiet V
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Wskaźniki biologiczne w asortymencie, ilościach  maksymalnych określonych w Załączniku nr 1.
 

Pakiet VI
Krew barania w asortymencie, opakowaniach, ilościach  maksymalnych określonych w Załączniku 
nr 1.

Pakiet VII
Podłoża mikrobiologiczne w asortymencie,  opakowaniach, ilościach  maksymalnych określonych 
w Załączniku nr 1.

Pakiet VIII
Lekowrażliwość  (podłoża,  krążki  antybiogramowe)  w  asortymencie,  opakowaniach,  ilościach 
maksymalnych określonych w Załączniku nr 1.

Pakiet IX
Lateksy,  krążki  diagnostyczne  w  asortymencie,  opakowaniach,  ilościach   maksymalnych 
określonych w Załączniku nr 1.

Pakiet X
Testy  dodatkowe  w  asortymencie,  opakowaniach  ilościach  maksymalnych  określonych 
w Załączniku nr 1.

Pakiet XI
Testy immunochromatograficzne,  identyfikacja,  lekowrażliwość  w asortymencie,  opakowaniach, 
ilościach  maksymalnych określonych w Załączniku nr 1.

Pakiet XII
Barwienie metodą Grama w asortymencie,  opakowaniach, ilościach  maksymalnych określonych 
w Załączniku nr 1.

Pakiet XIII
Szczepy  wzorcowe  w  asortymencie,  opakowaniach,  ilościach   maksymalnych  określonych 
w Załączniku nr 1.

Pakiet XIV
Surowice,  lateksy  w  asortymencie,  opakowaniach,  ilościach   maksymalnych  określonych 
w Załączniku nr 1.

Pakiet XV
Szkło  laboratoryjne  i  drobny sprzęt w  asortymencie,  opakowaniach,  ilościach   maksymalnych 
określonych w Załączniku nr 1.

Pakiet XVI
Artykuły z tworzyw sztucznych lub innych materiałów w asortymencie, opakowaniach, ilościach 
maksymalnych określonych w Załączniku nr 1.”

nadając mu brzmienie:

„Zakres zamówienia obejmuje XVII części (pakietów) - Załącznik nr 1

Pakiet I
Zakup zestawów do elektoforezy na żelu agarozowym dostosowanym do aparatury i densytometru 
DS2 firmy CORMAY w warunkach granicznych, ilościach maksymalnych określonych w Załączni-
ku nr 1.
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Pakiet II 
Zakup  odczynników do   analizatora hematologicznego Micros 60   w  asortymencie,   ilościach 
maksymalnych określonych w Załączniku nr 1.

Pakiet  III
Zakup testów lateksowych, kasetkowych oraz odczynników do analityki ogólnej w asortymencie, 
warunkach granicznych, opakowaniach, ilościach  maksymalnych określonych w Załączniku nr 1.

Pakiet IV
Zakup jednorazowego sprzętu laboratoryjnego i szkła laboratoryjnego w asortymencie, warunkach 
granicznych, opakowaniach, ilościach  maksymalnych określonych w Załączniku nr 1.

Pakiet V
Wskaźniki biologiczne w asortymencie, ilościach  maksymalnych określonych w Załączniku nr 1.
 

Pakiet VI
Krew barania w asortymencie, opakowaniach, ilościach  maksymalnych określonych w Załączniku 
nr 1.

Pakiet VII
Podłoża mikrobiologiczne w asortymencie,  opakowaniach, ilościach  maksymalnych określonych 
w Załączniku nr 1.

Pakiet VIIA
Odczynniki do podłóż w asortymencie, opakowaniach, ilościach  maksymalnych określonych w Za-
łączniku nr 1.

Pakiet VIII
Lekowrażliwość  (podłoża,  krążki  antybiogramowe)  w  asortymencie,  opakowaniach,  ilościach 
maksymalnych określonych w Załączniku nr 1.

Pakiet IX
Lateksy,  krążki  diagnostyczne  w  asortymencie,  opakowaniach,  ilościach   maksymalnych 
określonych w Załączniku nr 1.

Pakiet X
Testy  dodatkowe  w  asortymencie,  opakowaniach  ilościach  maksymalnych  określonych 
w Załączniku nr 1.

Pakiet XI
Testy immunochromatograficzne,  identyfikacja,  lekowrażliwość  w asortymencie,  opakowaniach, 
ilościach  maksymalnych określonych w Załączniku nr 1.

Pakiet XII
Barwienie metodą Grama w asortymencie,  opakowaniach, ilościach  maksymalnych określonych 
w Załączniku nr 1.

Pakiet XIII
Szczepy  wzorcowe  w  asortymencie,  opakowaniach,  ilościach   maksymalnych  określonych 
w Załączniku nr 1.

Pakiet XIV
Surowice,  lateksy  w  asortymencie,  opakowaniach,  ilościach   maksymalnych  określonych 
w Załączniku nr 1.
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Pakiet XV
Szkło  laboratoryjne  i  drobny sprzęt w  asortymencie,  opakowaniach,  ilościach   maksymalnych 
określonych w Załączniku nr 1.

Pakiet XVI
Artykuły z tworzyw sztucznych lub innych materiałów w asortymencie, opakowaniach, ilościach 
maksymalnych określonych w Załączniku nr 1.”

Zamawiający dokonuje modyfikacji  treści  Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia 
w Rozdziale 12. Wadium:

„Przystępując  do  niniejszego  postępowania  Wykonawca  zobowiązany jest  do  wniesienia  przed 
upływem terminu składania ofert wadium w wysokości :   
Pakiet I -   80,00 zł  
Pakiet II - 200,00 zł 
Pakiet III - 460,00 zł 
Pakiet IV - 460,00 zł 
Pakiet V - 100,00 zł 
Pakiet VI -   60,00 zł 
Pakiet VII - 600,00 zł 
Pakiet VIII - 400,00 zł 
Pakiet IX - 240,00 zł 
Pakiet X - 140,00 zł 
Pakiet XI - 200,00 zł 
Pakiet XII -   40,00 zł 
Pakiet XIII -   60,00 zł 
Pakiet XIV - 160,00 zł 
Pakiet XV -   30,00 zł
Pakiet XVI - 220,00 zł

na zasadach określonych w niniejszej Specyfikacji oraz Ustawie Prawo Zamówień Publicznych (Dz. 
U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 – tekst jednolity z późn. zm. ).
Wadium może być wniesione w następujących formach:
-     pieniądzu, 
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z 

tym,  że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych, 
- poręczeniach udzielonych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 223 z 
2007 r., poz. 1655 – tekst jednolity).

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych 
oryginały tych dokumentów należy dołączyć do oferty,  jeżeli do wypłaty gwarantowanej sumy 
niezbędny jest oryginał dokumentu gwarancji. W pozostałych przypadkach Zamawiający wymaga 
dołączenia do oferty kopii dokumentu gwarancji poświadczonego za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę.

Wpłaty wadium należy dokonać na konto Zespołu Opieki Zdrowotnej PKO O/ Świętochłowice nr 
konta  58 1020 2368 0000 2302 0022 5185 z dopiskiem:
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„Dostawa  odczynników  i   drobnego  sprzętu  laboratoryjnego  dla  Laboratorium 
Analitycznego przy ul. Chorzowskiej 36, 41-605 Świętochłowice oraz dla Pracowni 
Bakteriologicznej przy ul. Szpitalnej 2, 41-600 Świętochłowice”

wadium dla XVI części      
Pakiet I -   80,00 zł  
Pakiet II - 200,00 zł 
Pakiet III - 460,00 zł 
Pakiet IV - 460,00 zł 
Pakiet V - 100,00 zł 
Pakiet VI -   60,00 zł 
Pakiet VII - 600,00 zł 
Pakiet VIII - 400,00 zł 
Pakiet IX - 240,00 zł 
Pakiet X - 140,00 zł 
Pakiet XI - 200,00 zł 
Pakiet XII -   40,00 zł 
Pakiet XIII -   60,00 zł 
Pakiet XIV - 160,00 zł 
Pakiet XV -   30,00 zł
Pakiet XVI - 220,00 zł

W przypadku wniesienia wadium w formie przelewu, środki na koncie Zamawiającego powinny się 
znaleźć przed upływem terminu składania ofert, tj. przed godz.12.00 do dnia 8 listopada 2010 r. 
Zamawiający  zwraca  wadium  wszystkim  Wykonawcom  niezwłocznie  po  wyborze  oferty 
najkorzystniejszej  lub  unieważnieniu  postępowania,  z  wyjątkiem  Wykonawcy,  którego  oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem gdy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz 
z  odsetkami,  jeżeli  Wykonawca  w odpowiedzi  na wezwanie,  o którym mowa w art.  26.ust.  3 
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 – tekst jednolity z późn. 
zm.  ),  nie  złoży dokumentów lub  oświadczeń,  o  których mowa w art.  25 ust.1  Ustawy Prawo 
Zamówień  Publicznych  lub  pełnomocnictw  chyba,  że  udowodni,  że  wynika  to  z  przyczyn  nie 
leżących po jego stronie.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy sprawie w  zamówienia publicznego.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium 
niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  lub  unieważnieniu  postępowania,  jeżeli  w 
wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
Wykonawca wnosi wadium w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Zamawiający zatrzymuje  wadium  wraz  z  odsetkami,  jeżeli  Wykonawca,  którego  oferta  została 
wybrana:
-          w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
            r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 - tekst jednolity z późn. 
            zm.), nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy z dnia 
            29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 - tekst 
            jednolity z późn. zm.), lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie 
           leżących po jego stronie.
- odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 

w ofercie,
-          zawarcie     umowy     w   sprawie  zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 
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          leżących po stronie Wykonawcy.”

nadając mu brzmienie:

„Przystępując  do  niniejszego  postępowania  Wykonawca  zobowiązany jest  do  wniesienia  przed 
upływem terminu składania ofert wadium w wysokości :   
Pakiet I -   80,00 zł  
Pakiet II - 200,00 zł 
Pakiet III - 460,00 zł 
Pakiet IV - 460,00 zł 
Pakiet V - 100,00 zł 
Pakiet VI -   60,00 zł 
Pakiet VII - 560,00 zł
Pakiet VIIA -   40,00 zł
Pakiet VIII - 400,00 zł 
Pakiet IX - 240,00 zł 
Pakiet X - 140,00 zł 
Pakiet XI - 200,00 zł 
Pakiet XII -   40,00 zł 
Pakiet XIII -   60,00 zł 
Pakiet XIV - 160,00 zł 
Pakiet XV -   30,00 zł
Pakiet XVI - 220,00 zł

na zasadach określonych w niniejszej Specyfikacji oraz Ustawie Prawo Zamówień Publicznych (Dz. 
U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 – tekst jednolity z późn. zm. ).
Wadium może być wniesione w następujących formach:
-     pieniądzu, 
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z 

tym,  że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych, 
- poręczeniach udzielonych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 223 z 
2007 r., poz. 1655 – tekst jednolity).

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych 
oryginały tych dokumentów należy dołączyć do oferty,  jeżeli do wypłaty gwarantowanej sumy 
niezbędny jest oryginał dokumentu gwarancji. W pozostałych przypadkach Zamawiający wymaga 
dołączenia do oferty kopii dokumentu gwarancji poświadczonego za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę.

Wpłaty wadium należy dokonać na konto Zespołu Opieki Zdrowotnej PKO O/ Świętochłowice nr 
konta  58 1020 2368 0000 2302 0022 5185 z dopiskiem:

„Wadium do przetargu nr sprawy 25/26/ZA/10, pakiet nr….”

wadium dla XVII części      
Pakiet I -   80,00 zł  
Pakiet II - 200,00 zł 
Pakiet III - 460,00 zł 
Pakiet IV - 460,00 zł 
Pakiet V - 100,00 zł 
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Pakiet VI -   60,00 zł 
Pakiet VII - 560,00 zł
Pakiet VIIA -   40,00 zł
Pakiet VIII - 400,00 zł 
Pakiet IX - 240,00 zł 
Pakiet X - 140,00 zł 
Pakiet XI - 200,00 zł 
Pakiet XII -   40,00 zł 
Pakiet XIII -   60,00 zł 
Pakiet XIV - 160,00 zł 
Pakiet XV -   30,00 zł
Pakiet XVI - 220,00 zł

W przypadku wniesienia wadium w formie przelewu, środki na koncie Zamawiającego powinny się 
znaleźć przed upływem terminu składania ofert, tj. przed godz.12.00 do dnia 26 listopada 2010 r. 
Zamawiający  zwraca  wadium  wszystkim  Wykonawcom  niezwłocznie  po  wyborze  oferty 
najkorzystniejszej  lub  unieważnieniu  postępowania,  z  wyjątkiem  Wykonawcy,  którego  oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem gdy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz 
z  odsetkami,  jeżeli  Wykonawca  w odpowiedzi  na wezwanie,  o którym mowa w art.  26.ust.  3 
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 – tekst jednolity z późn. 
zm.  ),  nie  złoży dokumentów lub  oświadczeń,  o  których mowa w art.  25 ust.1  Ustawy Prawo 
Zamówień  Publicznych  lub  pełnomocnictw  chyba,  że  udowodni,  że  wynika  to  z  przyczyn  nie 
leżących po jego stronie.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy sprawie w  zamówienia publicznego.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium 
niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  lub  unieważnieniu  postępowania,  jeżeli  w 
wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
Wykonawca wnosi wadium w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Zamawiający zatrzymuje  wadium  wraz  z  odsetkami,  jeżeli  Wykonawca,  którego  oferta  została 
wybrana:
-          w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
            r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 - tekst jednolity z późn. 
            zm.), nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy z dnia 
            29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 - tekst 
            jednolity z późn. zm.), lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie 
           leżących po jego stronie.
- odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 

w ofercie,
-          zawarcie     umowy     w   sprawie  zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 
          leżących po stronie Wykonawcy.”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pn. „Zespół Opieki Zdrowotnej w  Świę-
tochłowicach”  przedłuża termin składania ofert na dostawę odczynników i drobnego sprzętu labo-
ratoryjnego dla Laboratorium Analitycznego przy ul. Chorzowskiej 36, 41-605 Świętochłowice oraz 
dla  Pracowni  Bakteriologicznej  przy  ul.  Szpitalnej  2,  41-600  Świętochłowice,  znak  sprawy: 
25/26/ZA/10, na dzień 26.11.2010 r. do godz. 12:00.
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Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego- Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach, 
ul. Chorzowska 38- Sekretariat, pok. nr 2.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.11.2010. r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego- Zespole 
Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38, pok. nr 5 (sala konferencyjna).
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 Pakiet III: Zakup testów lateksowych, kasetkowych oraz odczynników do analityki ogólnej w ilościach opakowań i asortymencie

L.p. Asortyment Warunki graniczne Maksymalne 
opakowanie

Ilość testów 
w skali 2 
lat

Cena jedn. 
netto w zł

Wartość 
netto w zł

VAT 
%

Wartość 
brutto w zł

Nr kat. Producent

1. Zestaw do 
oznaczenia krwi 
utajonej w kale

1. Test immunochromatograficzny, płytkowy
2. Badanie bez  konieczności stosowania 
diety
3. Czułość 10 ng/ml

40  1000

2. Test na 
Helicobacter pylori

1. Test immunochromatograficzny, płytkowy
2. Surowica, osocze - klasa IgG

25 500

3. Lateks RF 1. Test jakościowy - aglutynacyjny
2. Zestaw na 50 ozn. musi zawierać 
minimum
     2,5 ml odczynnika lateksowego
3. Kontrola dodatnia i ujemna w zestawie
4. Wykrywalność: min. 30 IU/ml
5. Efekt prozonowy: brak do 800IU/ml

50 100

4. CRP lateks 1. Test jakościowy - aglutynacyjny
2. Zestaw na 50 ozn. musi zawierać 
minimum
    2,5 ml odczynnika lateksowego
3. Kontrola dodatnia i ujemna w zestawie
4. Wykrywalność: min.  6 mg/l, 

50 100

5. Lateks Waalera 
-Rosa

1. Test jakościowy - aglutynacyjny
2. Zestaw na 50 ozn. musi zawierać 
minimum
    2.5 ml odczynnika lateksowego
3. Kontrola dodatnia i ujemna w zestawie
4. Wykrywalność: min. 30 IU/ml
5. Efekt prozonowy: brak do 800IU/ml

50 100

6. ASO lateks 1. Test jakościowy - aglutynacyjny
2. Zestaw na 50 ozn. musi zawierać 
minimum 2.5 ml odczynnika lateksowego
3. Lateks biały
4. Kontrola dodatnia i ujemna w zestawie
5. Wykrywalność: 200 IU/ml, 
wystandaryzowana wobec Biologicznego 
Materiału Referencyjnego lub 

50 100
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Międzynarodowego Kalibratora ASO ( wg 
WHO )

7. Odczynnik Giemsy 500 ml 8 000 ml
8. Odczynnik May Grünwalda 500 ml 8 000 ml
9. RPR Carbon 1. Test jakościowy - aglutynacyjny

2. Zestaw na 500 ozn. musi zawierać 
minimum 11 ml odczynnika.
3. Kontrola dodatnia i ujemna w zestawie
4. Czułość analityczna wystandaryzowana 
wobec Ludzkiej Kontrolnej Surowicy 
Referencyjnej dla Testów Bezkrętkowych 
lub „Human Reactive Serum” z Centre for 
Disease Control

500 2 000

10. hCG test ciążowy 1. test kasetkowy immunochromatograficzny 
w moczu i surowicy
2. czułość 25 IU/ml

20 100

11. Test Giardia 
Lamblia 

1. Wielostopniowy, bezpośredni test 
immunoenzymatyczny - Test Elisa 
2. Metoda oparta o przeciwciała 
opłaszczające dołki płytki mikrotitracyjnej
3. Czułość testu na poziomie 5 ng/ml
4. Test maksymalnie z 2 etapami płukań

96 960

12. Mononukleoza Test lateksowy, z kontrolą (+) i (-) lub test 
kasetkowy

50 100

13. Odczynnik Extona 500 ml  4 000 ml
14. Odczynnik McWiliama 500 ml 4 000 ml
15. Odczynnik 

Samsona
100 ml 200 ml

16. Odczynnik Lugola 500 ml 2 000 ml
17. Odczynnik Nonne Apelta 100 ml 200 ml
18. Odczynnik Pandy'ego 100 ml 200 ml

Razem:

Zamawiający wymaga dostarczenia Instrukcji Użytkowania wraz z ofertą przetargową w celu potwierdzenia warunków granicznych.

Treść oświadczenia Wykonawcy:
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1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2A do SIWZ) wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się
- w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 - tekst jednolity z późn. zm.) dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej  
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami  
zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu III:.................................................................................................................................................................. złotych netto
Słownie:...................................................................................................................................................................................................................................
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu III:..................................................................................................................................................................złotych brutto
Słownie:..................................................................................................................................................................................................................................

………………………………..
  

(miejscowość i data)
        (pieczęć i podpis osoby upoważnionej)
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Pakiet IV: Zakup jednorazowego sprzętu laboratoryjnego i szkła laboratoryjnego w ilościach opakowań i asortymencie

L.p. Asortyment Warunki graniczne Maksymalne 
opakowanie

Ilość sztuk 
w skali 2 
lat

Cena jedn. 
netto w zł

Wartość 
netto w zł

VAT % Wartość brutto 
w zł

Nr kat. Producent

1. Pojemnik na mocz, 
niesterylny

1. Pojemnik PP z zakrętką
2. Poj. 120 ml

1000 30 000

2. Nakłuwacze Medlance 1. igła 1,8 mm lub 2,4 mm 200 400
3. Papier termoczuły 1. Wymiar 57 x 50 x 12 mm szt. 40
4. Końcówki do pipet żółte 1. do 200 ul

2. Typ Eppendorf
1000 9 000

5. Końcówki do pipet 
niebieskie

1. do 1000 ul
2. Typ Eppendorf

500 4 000

6. Końcówki do pipet 
bezbarwne

1. do 5000 ul 200 600

7. Szkiełka nakrywkowe 1. Wymiar: 18 x 18 mm 1000 30 000
8. Szkiełka nakrywkowe 1. Wymiar: 20 x 20 mm 1000 2 000
9. Pipety Pasteura pojemn. 

3 ml sterylne
1. Pipeta z PE 1 500

10. Pipety Pasteura pojemn. 
3 ml niesterylne

1. Pipeta z PE 500 10 000

11. Szczotki do probówek 1. Szczotka do mycia probówek 
     o śr. 16 mm
2. Miękkie włosie

10 20

12. Pojemniki do utylizacji 
sprzętu jednorazowego

1. Poj. 5,0 L szt. 10

13. Pojemniki do utylizacji 
sprzętu jednorazowego

1. Poj. 1,0 L szt. 25

14. Szkiełka podstawowe z 
ciętymi krawędziami

1. Matowe pole do opisu.
2. Wymiar: 76x26x1 mm
3. Opak. 50 szt.

50 1500

15. Szkiełka podstawowe 1. Szlifowane krawędzie, gładkie
2. Wymiar: 75x25x1 mm
3. Opak. 50 szt.

szt. 2400

16. Probówki serologiczne 
jednorazowe

1. Probówki polistyrenowe        
2. Objętość do 5ml

1000 10 000

17. Probówki typu 
Eppendorf

1.Pojemność 1,5 ml 500 1 000

18. Statyw plastikowy 1. Ilość probówek w statywie - 40 
2. Srednica probówek 16 - 20 mmm

szt. 4
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19. Statyw plastikowy 1. Ilość probówek w statywie - 60 
2. Srednica probówek 16 - 20 mmm

szt. 4

20. Statyw plastikowy 1. Ilość probówek w statywie - 20 
2. Srednica probówek 16 - 20 mmm

szt. 4

21. Statyw plastikowy 1. Ilość probówek w statywie - 20 
2. Srednica probówek 10 - 12 mmm

szt. 4

22. Pisaki cienkopiszące do 
pisania na szkle i 
tworzywach

1. Kolory - czarny, czerwony,   
    zielony niebieski,            
2. Wodoodporne

szt. 40

23. Probówki do liczenia retikulocytów - krew żylna i/lub 
włośniczkowa

100 300

24. Probówki polistyrenowe 
stożkowe, przeźroczyste

1. Obj. 10-12 ml    
2. Średnica 16 mm

100 30 000

25. Minutnik szt. 2
26. Korki do probówek 

plastikowe
1. Średnica probówki 12 mm 1000 2 000

27. Kapilary do gazometrii 1. Objętość 80 – 120 ul
2. Napylane heparyną sodową
3. Wykonawca dostarcza wraz z 

kapilarami kompatybilne 
mieszadełka w ilości 1000 
sztuk, oraz zatyczki w ilości 
2000 sztuk

4. Mieszadełka i zatyczki mogą 
być ujęte w ofercie jako osobny 
asortyment z podaniem ceny i 
nr – u katalogowego

1000            1000

28. Kapilary do gazometrii 1. Objętość 180 – 250 ul
2. Napylane heparyną litową
3. Wykonawca dostarcza wraz z 

kapilarami kompatybilne 
mieszadełka w ilości 1000 
sztuk, oraz zatyczki w ilości 
2000 sztuk

4. Mieszadełka i zatyczki mogą 
być ujęte w ofercie jako osobny 
asortyment z podaniem ceny i 
nr – u katalogowego

1000 1000

29. Probówki do morfologii 
z EDTA K3

1. Napylane EDTA K3
2 Poj. 1 ml krwi

500 1000
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30. Probówki plastikowe z 
korkiem do pobierania 
krwi na skrzep

1. Średnica 12 - 13 mm
2. Pojemność 5 – 6 ml
3. Zawierające granulat i 

przyspieszacz wykrzepiania 

500 1000

31. Jednorazowe płyty do 
badania grup krwi

1. 5 celek na jedno badanie
2. maksymalnie 60 celek na płycie
3. płyty z materiału 

przeźroczystego

100 2000

32. Kamery do ilościowego 
badania osadu moczu

10 miejscowe – 10 badań na 
komorę

100 500

33. Probówki do pobierania 
krwi na badania 
koagulologiczne

1. zawierające 3,2% cytrynian sodu
2. maksymalna objętość krwi 1,8 ml

500 500

34. Bagietki z polipropylenu Średnica do 5 mm, długość do 150 
mm

500 500

35. Folia parafinowa w 
rolce

Szerokość 50 mm 1 2

RAZEM

Treść oświadczenia Wykonawcy:
1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2A do SIWZ) wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się
- w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 - tekst jednolity z późn. zm.) dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej  
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami  
zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu IV:.................................................................................................................................................................. złotych netto
Słownie:...................................................................................................................................................................................................................................
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu IV:..................................................................................................................................................................złotych brutto
Słownie:..................................................................................................................................................................................................................................

………………………………..
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(miejscowość i data)

        (pieczęć i podpis osoby upoważnionej)
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Pakiet VII: PODŁOŻA MIKROBIOLOGICZNE

lp.                      Asortyment opakowanie Ilość 
opakowań 

max

VAT Wartość netto Wartość 
brutto

Producent

[%] [PLN] [PLN]
PODŁOŻA GOTOWE NA PŁYTKACH

1 Columbia Agar + 5%krew barania 10szt 300

2 Do hodowli Haemophilus z bacytracyną 10szt 24

3 Agar czekoladowy do hodowli N.meningitidis 10szt 8

4 Chapman podłoże z mannitolem 10szt 72

5 Podłoże do różnicowania Enterococcus z eskuliną, żółcią i azydkiem 10szt 72

6 Mac Conkey z fioletem krystalicznym 10szt 72

7 Podłoże do hodowli Pseudomonas 10szt 8

8 Sabouraud Agar z chloramfenikolem i gentamycyną 10szt 48

9 Podłoże dwusekcyjne: Sabouraud Dextrose Agar/Fungise Agar 10szt 24

z czerwienią fenolową
10 Schaedler agar 5%krew barania z antybiotykami:

Neomycyna + wankomycyna lub
Kanamycyna  + wankomycyna

5 szt 24

11 Schaedler agar 5%krew barania z wit.K 5 szt 24

12 Do badania ilościowego bakterii ze środowiska szpitalnego, podłoże na płytkach 
odciskowych (śr. 55 mm)

10szt 20

13 Do hodowli Yersinia (CIN) 10szt 16

14 Salmonella-Shigella (SS) 10szt 24

15 Do hodowli Campylobacter 5 szt 16

16 Hektoen Enteric Agar 10szt 24

17 XLD Agar 10szt 24

18 Chromogenne do badania ilościowego i jakościowego moczu 10szt 48

19 Chromog. do różnicowania grzybów drożdżopodobnych (4gatunki) 10szt 8

20 Chromogen.podł.do różnicow. Salmonella w tym laktozo-dodatnie 10szt 24

21 Chromogenne podłoże do różnicowania E.coli O157 10szt 24
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22 Chromogenne do badania Staphylococcus aureus MRSA 10szt 8

23 Chromogenne podłoże do hodowli w kierunku GBS 10szt 16

24 Chromogenne podłoże wybiórcze do hodowli Listeria 10 szt 8

25 Agar odżywczy 10szt 8

PODŁOŻA GOTOWE NA PŁYTKACH

26 Chromogenne do badania ESBL 10szt 8
27 Chromogenne do badania KPC 10szt 8

PODŁOŻA SUCHE

1. Columbia agar 500g 20

2. Brain-Heart – bulion 500g 2

3. Chapman podłoże z mannitolem 500g 4

4. Podłoże wybiórcze dla Enterococcus z eskuliną bez azydku sodu 500g 4

5. Mac Conkey z fioletem krystalicznym 500g 4

6. Salmonella-Shigella (SS) 500g 4

7. Sabouraud agar + chloramfenikol 500g 4

8. Podłoże Kliglera 500g 2

9. Podłoże AGAR granulowany 
* Zamawiający dopuszcza AGAR bakteriologiczny w postaci pudru

500g 2

10. PEPTON 500g 2

11. GLUKOZA 250g 2

12. NaCl  500g 2

PODŁOŻA GOTOWE W PROBÓWKACH

1 Podłoże do hodowli Trichomonas vaginalis probówki 600szt

2 Podłoże płynne Todd – Hewita z antybiotykami do hodowli GBS probówki 400szt

2 Podłoże z kwaśnym seleninem sodu SF probówki 1100 szt
3 Podłoże KCN probówki 60 szt

4 Podłoże agarowe do sprawdzania ruchu probówki 100 szt

5 Agarek Amerykański – do przechowywania szczepów wzorcowych probówki 40 szt

6 Podłoże transportowe do posiewu moczu np. UROMEDIUM 10szt 8 op

7 Podłoże do przechowywania szczepów wzorcowych 10 szt 4op

ODCZYNNIKI DO PODŁÓŻ
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1 KWAS BORONOWY probówki 12szt

2 EDTA probówki 12szt

3 SOLE ŻÓŁCI – DEZOKSYHOLAN SODU probówki 8szt

4 Odczynnik do homogenizacji plwociny - 2000ml

5 Odczynnik do uwidaczniania reakcji indolu z tryptofanu 2 butelki 200ml

6 10% roztwór FeCl3 do podłoża fenyloalaniny 2 butelki 200ml

7 ZESTAW PODŁOŻY DO RÓZNICOWANIA GATUNKÓW ENTEROCOCCUS probówki 100szt

1. Szafa chłodnicza, 250-350l, do prawidłowego przechowywania podłoży mikrobiol - 1szt

RAZEM

Treść oświadczenia Wykonawcy:
1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2B do SIWZ) wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się
- w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 - tekst jednolity z późn. zm.) dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej  
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami  
zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu VII:................................................................................................................................................................. złotych netto
Słownie:...................................................................................................................................................................................................................................
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu VII:................................................................................................................................................................złotych brutto
Słownie:..................................................................................................................................................................................................................................

………………………………..
  

(miejscowość i data)
        (pieczęć i podpis osoby upoważnionej)
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Pakiet VIIA: ODCZYNNIKI DO PODŁÓŻ

lp.                      Asortyment opakowanie Ilość 
opakowań 

max

VAT Wartość netto Wartość 
brutto

Producent

[%] [PLN] [PLN]
ODCZYNNIKI DO PODŁÓŻ

1 KWAS BORONOWY probówki 12szt

2 EDTA probówki 12szt

3 SOLE ŻÓŁCI – DEZOKSYHOLAN SODU probówki 8szt

4 Odczynnik do homogenizacji plwociny - 2000ml

5 Odczynnik do uwidaczniania reakcji indolu z tryptofanu 2 butelki 200ml

6 10% roztwór FeCl3 do podłoża fenyloalaniny 2 butelki 200ml

7 ZESTAW PODŁOŻY DO RÓZNICOWANIA GATUNKÓW ENTEROCOCCUS probówki 100szt

RAZEM

Treść oświadczenia Wykonawcy:
1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2B do SIWZ) wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się
- w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 - tekst jednolity z późn. zm.) dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej  
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami  
zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu VIIA:................................................................................................................................................................. złotych netto
Słownie:...................................................................................................................................................................................................................................
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu VIIA:................................................................................................................................................................złotych brutto
Słownie:..................................................................................................................................................................................................................................

………………………………..
  

(miejscowość i data)
        (pieczęć i podpis osoby upoważnionej)
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PAKIET VIII: LEKOWRAŻLIWOŚĆ (PODŁOŻA, KRĄŻKI ANTYBIOGRAMOWE)

lp.                      Asortyment Opakowanie Ilość 
Opakowań

VAT Wartość 
netto

Wartość 
brutto

Producent

max [%] [PLN] [PLN]
PODŁOŻA GOTOWE NA PŁYTKACH

1 MUELLER-HINTON AGAR II 10szt 300 op

2 MUELLER-HINTON AGAR Z OKSACYLINĄ 6 ug/ml 10szt 8 op

3 BHIA Z WANKOMYCYNĄ  6ug/ml 10szt 8 op

4 BHIA Z GENTAMYCYNĄ  500 ug/ml 10szt 8 op

5 BHIA 10 szt 4 op
6 MUELLER-HINTON AGAR II Z 5% KRWIĄ BARANIĄ 10szt 8 op

7 MUELLER-HINTON AGAR II Z 5% KRWIĄ KOŃSKĄ + 20 mg/L NAD 10szt 16 op

8 HTM DO LEKOWRAŻLIWOŚCI Haemophillus 10szt 4 op

9 MUELLER-HINTON AGAR II + 2%NaCl 10szt 4 op

PODŁOŻA SUCHE
1 MUELLER-HINTON AGAR II 500g 6 op

KRĄŻKI ANTYBIOGRAMOWE

  1 AMIKACYNA 30 50 krążków 24
2 AMOKSYCYLINA+KW.KLAWULANOWY 20/10 50 krążków 24
3 AMPICYLINA / SULBACTAM 10/10 50 krążków 12
4 AMPICYLINA 2ug 50 krążków 12
5 AMPICYLINA 10ug 50 krążków 20
6 AZTREONAM 30ug 50 krążków 4
7 AZYTROMYCYNA 15ug 50 krążków 4
8 CEFAKLOR 30 50 krążków 24
9 CEFALEKSYNA 30 50 krążków 8
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10 CEFAZOLINA 30 50 krążków 4
11 CEFEPIM 30 50 krążków 16
12 CEFOKSYTYNA 30 50 krążków 20

13 CEFOTAKSYM 5 50 krążków 20
14 CEFTAZYDYM 10 50 krążków 24
15 CEFTRIAKSON 30 50 krążków 4
16 CEFUROKSYM 30 50 krążków 24
17 CHINUPRISTYNA/DALFOPRISTYNA 15 50 krążków 2
18 CHLORAMFENIKOL 30 50 krążków 2
19 CIPROFLOKSACYNA 5 50 krążków 24
20 DORIPENEM 10 50 krążków 4
21 ERTAPENEM 10 50 krążków 20
22 ERYTROMYCYNA 15 50 krążków 24
23 GENTAMYCYNA 10 50 krążków 24
24 GENTAMYCYNA 30 50 krążków 4
25 IMIPENEM 10 50 krążków 20
26 KLINDAMYCYNA 2 50 krążków 24
27 KOLISTYNA 50 50 krążków 2
28 KWAS FUSYDOWY 10 50 krążków 2
29 KWAS NALIDYKSOWY 30 50 krążków 8
30 LEWOFLOKSACYNA 5ug 50 krążków 2
31 LINEZOLID 10 50 krążków 2
32 LINEZOLID 30 50 krążków 2
33 MEROPENEM 10 50 krążków 20
34 MINOCYKLINA 30 50 krążków 2
35 MOKSIFLOKSACYNA 5 50 krążków 2
36 MUPIROCYNA 200 50 krążków 2
37 NETYLMYCYNA 10 50 krążków 20
38 NETYLMYCYNA 30 50 krążków 4
39 NITROFURANTOINA 100 50 krążków 20
40 NITROFURANTOINA 300 50 krążków 4
41 NORFLOKSACYNA 10 50 krążków 8
42 OFLOKSACYNA 5 50 krążków 4
43 OKSACYLINA 1 50 krążków 4
44 PENICYLINA 1U 50 krążków 8
45 PENICYLINA 10U 50 krążków 4
46 PHENOXYMETYHYL PENICILLIN 10 50 krążków 8
47 PIPERACYLINA 30 50 krążków 4
48 PIPERACYLINA 100 50 krążków 2
49 PIPERACYLINA/TAZOBAKTAM 30/6 50 krążków 4
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50 RIFAMPICYNA 5 50 krążków 8
51 TEIKOPLANINA 30 50 krążków 4
52 TELITROMYCYNA 15 50 krążków 4
53 TETRACYKLINA 30 50 krążków 24
54 TIGECYKLINA 15 50 krążków 4
55 TIKARCYLINA 75 50 krążków 4
56 TIKARCYLINA/KWAS KLAWULANOWY 75/10 50 krążków 4
57 TOBRAMYCYNA 10 50 krążków 8
58 TRIMETOPRIM 5 50 krążków 4
59 SULFAMETOKSAZOL/TRIMETOPRIM 23.75/1.25 50 krążków 24
60 WANKOMYCYNA 5 50 krążków 4
61 WANKOMYCYNA 30 50 krążków 4
62 GENTAMYCYNA 120 50 krążków 2
63 FOSFOMYCYNA TROMETAMOL 200 50 krążków 2
64 STREPTOMYCYNA 300 50 krążków 2
65 CEFOTAKSYM 30 50 krążków 8
66 CEFTAZYDYM 30 50 krążków 8
67 CEFTRIAKSON 30 50 krążków 8
68 CEFALOTYNA 30 50 krążków 2
69 PIPERACYLINA/TAZOBAKTAM 

100/10
50 krążków 2

70 CEFOTAKSYM/KWAS KLAWULANOWY 30/10 50 krążków 4
71 CEFTAZYDYM/KWAS KLAWULANOWY 30/10 50 krążków 4

PLASTIKOWE PASKI NASĄCZONE GRADIENTEM STĘŻEŃ ANTYBIOTYKU
1 WANKOMYCYNA 1 pasek 40 szt
2 TIGECYKLINA 1 pasek 20 szt
3 CEFTRIAKSON 1 pasek 40 szt
4 CEFOTAKSYM 1 pasek 40 szt
5 PENICYLINA 1 pasek 60 szt
6 OKSACYLINA 1 pasek 40 szt
7 IMIPENEM 1 pasek 40 szt
8 MEROPENEM 1 pasek 40 szt
9 ERTAPENEM 1 pasek 40 szt
10 MBL 1 pasek 40 szt

1.TERMOMETR WZORCOWY DO KONTROLI TEMPERATURY 
PRZECHOWYWANIA KRĄŻKÓW  I PODŁÓŻ MIKROBIOLOGICZNYCH - 1 szt

RAZEM:

Treść oświadczenia Wykonawcy:
1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2B do SIWZ) wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się
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- w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 - tekst jednolity z późn. zm.) dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Treść oświadczenia Wykonawcy:
1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2B do SIWZ) wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się
- w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 - tekst jednolity z późn. zm.) dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej  
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami  
zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu VIII:................................................................................................................................................................. złotych netto
Słownie:...................................................................................................................................................................................................................................
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu VIII:................................................................................................................................................................złotych brutto
Słownie:..................................................................................................................................................................................................................................

………………………………..
  

(miejscowość i data)
        (pieczęć i podpis osoby upoważnionej)
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Pakiet XI: TESTY IMMUNOCHROMATOGRAFICZNE, IDENTYFIKACJA, LEKOWRAŻLIWOŚĆ 

Ilość VAT Wartość Wartość
lp.                      Asortyment opakowanie opakowań

 max.
Netto brutto Producent

[%] [PLN] [PLN]
1 TEST DO OZNACZANIA ROTAWIRUSY I ADENOWIRUSY- zestaw powinien w 

regionie testowym posiadać przeciwciała monoklonalne anty-rotawirusowe i 
przeciwciała monoklonalne anty-adenowirusowe; powinien w regionie kontrolnym 
posiadać przeciwciała poliklonalne; powinien posiadać wszystkie gotowe odczynniki 
potrzebne do wykonania testu, w tym bufor do rozcieńczania próbek kału; czas odczytu 
testu od 10 do 30 min.; czułość testu nie powinna być mniejsza niż 97% w stosunku do 
rota wirusów i adenowirusów; względna specyficzność rotawirusów i adenowirusów 
powyżej 97%

- 24op

2 OZN.ASTROWIRUSÓW W KALE 8 op

3 TEST DO HODOWLI MYCOPLASMA Z LEKOWRAŻLIWOŚCIĄ- kompletny 
zestaw do diagnostyki mykoplazmatycznych zakażeń dróg moczowo-płciowych włącznie 
z oceną lekowrażliwości; powinien identyfikować gatunki mykoplazm moczowo-
płciowych, oceniać półilościowo miano drobnoustrojów oraz określać lekowrażliwość 
szczepów; dodatkowo buliony do inkulacji powinny mieć charakter wybiórczy w celu 
zapewnienia zahamowania wzrostu flory bakteryjnej kolonizującej drogi moczowo-
płciowe; powinien min. zawierać antybiotyki: doksycyklina, tetracyklina, ofloksacyna, 
erytromycyna, klarytromycyna, azytromycyna

- 4 op

4 OCENA LEKOWRAŻLIWOŚCI GRZYBÓW DROŻDŻOPODOBNYCH - 4 op

RAZEM:

* Zamawiający wymaga opakowań o wielkości 4-6 ml

Treść oświadczenia Wykonawcy:
1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2B do SIWZ) wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się
- w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 - tekst jednolity z późn. zm.) dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania  
określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem 
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu XI:................................................................................................................................................................. złotych netto
Słownie:...................................................................................................................................................................................................................................
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu XI:................................................................................................................................................................złotych brutto
Słownie:..................................................................................................................................................................................................................................
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………………………………..
  

(miejscowość i data)
        (pieczęć i podpis osoby upoważnionej)
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PAKIET XIII: SZCZEPY WZORCOWE

Ilość VAT Wartość Wartość
lp.                      Asortyment opakowanie opakowań max. Netto Brutto Producent

[%] [PLN] [PLN]
SZCZEPY WZORCOWE

1 ATCC 25922 Escherichia coli 2 szt

2 ATCC 27853 Pseudomonas aerugiosa 2 szt

3 ATCC 49619 Streptococcus pneumonia 2 szt

4 ATCC 29213 Staphylococcus aureus 2 szt

5 ATCC 29212 Enterococcus faecalis 2 szt

6 NCTC 8468/CIP 54.94/CCUG 23946 Haemophilus influenza 2 szt

7 NCTC 12493 Staphylococcus aureus 2 szt

8 ATCC 49247 Haemophilus influenza 2 szt

RAZEM:

* Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie szczepów wzorcowych w postaci liofilizowanej  z wymazówką

Treść oświadczenia Wykonawcy:
1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2B do SIWZ) wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się
- w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 - tekst jednolity z późn. zm.) dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania 
określonej
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 
oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu XIII:......................................................................................................................................................... złotych netto
Słownie:...................................................................................................................................................................................................................................
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu XIII::............................................................................................................................................................ złotych brutto
Słownie:..................................................................................................................................................................................................................................

………………………………..
  

(miejscowość i data)
 (pieczęć i podpis osoby upoważnionej)
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Pakiet XV: SZKŁO LABORATORYJNE I DROBNY SPRZĘT

Ilość VAT Wartość Wartość
lp.                      Asortyment opakowanie opakowań

max.
netto Brutto Producent

[%] [PLN] [PLN]
1. PŁYTKI SZKLANE PETRIEGO: dolna o średnicy 80-90 mm, górna o średnicy 90-100 

mm
- 1000 szt

2. SZKIEŁKA PODSTAWOWE 76x26x10 50 szt 24
3. SZKIEŁKA NAKRYWKOWE 18x18 100 szt 6
4. KOLBA ERLENMEYERA SZEROKA SZYJA  poj.500ml - 8 szt
5. KOLBA ERLENMEYERA SZEROKA SZYJA  poj.750ml - 4 szt
6. KOLBA ERLENMEYERA SZEROKA SZYJA  poj.1000ml - 4  szt

RAZEM

Treść oświadczenia Wykonawcy:
1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2B do SIWZ) wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się
- w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 - tekst jednolity z późn. zm.) dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania 
określonej
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 
oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu XV:......................................................................................................................................................... złotych netto
Słownie:...................................................................................................................................................................................................................................
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu XV::............................................................................................................................................................ złotych brutto
Słownie:..................................................................................................................................................................................................................................

………………………………..
                            (miejscowość i data)

        (pieczęć i podpis osoby upoważnionej)
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Pakiet XVI: Artykuły z tworzyw sztucznych lub innych materiałów

lp. asortyment opakowanie ilość 
opakowań

 max.

VAT
[%]

Wartość
netto
[PLN]

Wartość
brutto
[PLN]

Producent

1. Końcówki do pipet 0-200ul typ Eppendorf, autoklawowalne, wolne od lateksu i metali 
ciężkich
* Zamawiający dopuszcza końcówki 5-200 ul

- 2000szt

2. Końcówki do pipet 0-1000ul typ Eppendorf, autoklawowalne, wolne od lateksu i 
metali ciężkich
* Zamawiający dopuszcza końcówki 101-1000 ul

- 2000szt

3. Pojemniki jałowe do posiewu moczu, aseptyczne (STERILE A), poj. cał. 30-50 ml, z 
zakrętką, pakowane indywidualnie 

- 5000 szt

4. Probówki sterylne polist.stożkowe 10-12ml śr.16mm
* Zamawiający dopuszcza probówki z podziałką i kołnierzem ułatwiającym uchwyt

- 200szt

5. Probówki sterylne polist.okrągłoden. 10-12ml śr.16mm
* Zamawiający dopuszcza probówki z podziałką i kołnierzem ułatwiającym uchwyt
* Zamawiający dopuszcza probówki o poj. 11 ml (Ø16 x 100 ml), okrągłodenne z PS,  
z korkiem, pakowane po 5 szt., sterylne

- 3000 szt

6. Płytki sterylne bez wentylacji, polistyrenowe śr. 90mm, aseptyczne, muszą posiadać 
certyfikat sterylności

- 16000 szt

7. Szczotki do mycia probówek, 16mm  - 8szt
8. Szczotki do mycia kolb laboratoryjnych, śr. min. 40 mm - 8 szt
9. Wymazówki sterylne plastikowe pakowane ind. w probówkach, wymagane wymiary 

probówek: od 12 do 13 mm/ 165 mm, karbowany korek
100szt 20 op

10. Wymazówki sterylne plastikowe pakowane ind. 100szt 20 op
11. Wymazówki sterylne plastikowe Stuart bez węgla, wymagane wymiary probówek: od 

12 do 13 mm/ 165 mm, karbowany korek
100szt 20 op

12. Wymazówki sterylne plastikowe Stuart z węglem
* Zamawiający dopuszcza zaoferowanie podłoża AMIES z węglem lub STUART z  
węglem

100szt 2 op

13. Ezy jałowe z oczkiem śr.10um pakowane po 5szt.
*Zamawiający dopuszcza ezy pakowane po 10 szt.

5 szt 10 op

14. Pipety Pasteura pojemn.3ml z podziałką 500szt 2 op
15. Pipety sterylne serologiczne 25ml,pakowane indywid.  - 50 szt
16. Pipety sterylne serologiczne 2ml,pakowane indywid.  - 50 szt
17. Pojemniki do utylizacji sprzętu jednorazowego 10l  - 280szt
18. Probówka do głębokiego zamrażania i autoklawowania - 100szt
19. Szpatułki laryngologiczne sterylne, pakowane ind. - 400 szt
20. Mazaki do pisania na szkle – czarne - 40 szt

RAZEM
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Treść oświadczenia Wykonawcy:
1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2B do SIWZ) wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się
- w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 - tekst jednolity z późn. zm.) dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania 
określonej
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 
oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu XVI:......................................................................................................................................................... złotych netto
Słownie:...................................................................................................................................................................................................................................
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu XVI::............................................................................................................................................................ złotych brutto
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................ 

………………………………..
  

(miejscowość i data)
        (pieczęć i podpis osoby upoważnionej)
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