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Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników wraz z  dzierżawą 
analizatora immunochemicznego dla Laboratorium Analitycznego; znak 
sprawy: 40/ZA/10.

Działając na podstawie art.  38 ust.  1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r., nr 113, poz. 759 j.t.) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pn. „Zespół 
Opieki  Zdrowotnej  w Świętochłowicach”  udziela  odpowiedzi  na  następujące  pytania  oraz 
dokonuje modyfikacji SIWZ:

Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie w ofercie sprawozdania finansowego albo 
jego części za rok 2009?- Zgodnie z ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.1994 (Dz.U. 
z dnia 19 listopada 1994 r.) bilans lub rachunek zysków i strat za ostatni rok obrotowy 
zostanie  sporządzony  do  końca  marca  roku  następnego  i  dopiero  wtedy  zostaje  on 
poddany opinii biegłego rewidenta?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ:
Zamawiający wyraża zgodę na złożenie w ofercie sprawozdania finansowego albo jego 
części za rok 2009.

Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie wierszy w tabeli cenowej w celu wyceny 
akcesoriów i materiałów zużywalnych niezbędnych do prawidłowej pracy analizatora?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający  wyraża  zgodę  na  dodanie  wierszy  w  tabeli  cenowej  w  celu  wyceny 
akcesoriów i materiałów zużywalnych niezbędnych do prawidłowej pracy analizatora.



Pytanie nr 3:
Czy zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych w §7 ust b 
na 1%?

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

Pytanie nr 4:
Rozdział  5  pkt  5)  c-  czy  Zamawiający  wyraża  zgodę  aby  paszport  techniczny 
urządzenia  został  dołączony  razem  z  dostawą  aparatu-  jest   on  przypisany  do 
konkretnego aparatu? Na etapie  składania  ofert  nie  jesteśmy w stanie określić  który 
konkretnie analizator zostanie dostarczony do Zamawiającego.

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