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dotyczy:    postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na  dostawę drobnych 

                artykułów laboratoryjnych oraz akcesoriów laboatpryjnych.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach, informuje  Wykonawców, że wpłynęły 

pytania dotyczące w/w postępowania. Na podstawie art. 38 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający podaje treść pytań  i odpowiedzi.

I. Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego. 

Pytanie 1

Dotyczy Pakietu nr 21 poz. nr 1

Czy zamawiający dopuści wialki ze szkła oranżowego o wymiarach 32x12 mm?

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w powyższym pakiecie, wialek ze szkła oranżowego o 

wymiarach 32x12 mm.

Pytanie 2

Dotyczy Pakietu nr 20

Czy nakrętki muszą być koloru zielonego?

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w powyższym pakiecie, nakrętek innego koloru.

Pytanie nr 3

Dotyczy Pakietu nr 20

Czy twardość shore A może wynosić 45°?

Odpowiedź.

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie nr 4

Dotyczy Pakietu nr 21 poz. nr 1,2

Czy zamiast 40 opakowań A’500 szt. fiolek z nakrętkami, może być 200 opakowań A’100 szt. fiolek i 200 

opakowań A’100 szt. nakrętek?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w powyższym pakiecie, proponowane wielkości opakowań



Pytanie nr 5

Dotyczy Pakietu nr 21 poz. nr 2

Czy nakrętki muszą być koloru zielonego?

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w powyższym pakiecie, nakrętek innego koloru.

Pytanie nr 6

Dotyczy Pakietu nr 21 poz. nr 1

Czy twardość shore A może wynosić 45°?

Odpowiedź.

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 7

Dotyczy Pakiet nr 30 poz. nr 1,2 

Czy Zamawiający dopuści ezy wykonane z PS? Reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź.

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 8

Dotyczy Pakiet nr 41 poz. nr 1 

Czy Zamawiający dopuści szalki Petriego o wysokości 15mm i pakowane w rękaw po 25szt. ? Reszta 

parametrów bez zmian.

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w powyższym pakiecie, szalek o wysokości 15mm i pakowanych 

w rękaw po 25 szt. Reszta parametrów bez zmian.

Pytanie 9

Dotyczy Pakiet nr 41 poz. nr 2 

Czy Zamawiający dopuści probówki o średnicy 12mm? Reszta parametrów bez zmian. 

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w powyższym pakiecie, probówek o średnicy 12mm. Reszta 

parametrów bez zmian.



Pytanie 10

Dotyczy Pakiet nr 42  

Czy Zamawiający mógłby sprecyzować co ma na myśli, pisząc szkiełka „bez własnej fluorescencji”?

Odpowiedź.

Zamawiający pisząc szkiełka „bez własnej fluorescencji” ma na myśli szkiełka nie zaburzające odczytu 

preparatów dokonywanego przy użyciu mikroskopu fluorescencyjnego.
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