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Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawy zestawów odczynników do preparatów cytologii 

płynnej do aparatu PrepStain US2 (system SurePath), który posiada Zamawiający oraz formaliny 

buforowanej (znak sprawy: Z/18/PN/18). 

 

 

 

W związku z wpłynięciem zapytań od Wykonawców  

Zamawiający niniejszym udziela następujących odpowiedzi 

 

1. Dotyczy zadania 2 – formalina buforowana 

Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o wydzielenie pozycji nr 2 do oddzielnego 

nowo utworzonego pakietu.  

Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

 

2. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zarejestrowanego w Urzędzie Rejestracji 

Produktów Leczniczych, wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, posiadających 

deklaracje CE i obciążonego zgodnie z obowiązującymi przepisami stawką VAT wynoszącą 

8%? 

Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. Asortymenty, będące wyrobami medycznymi, 

(które zostały wycenione z uwzględnieniem stawki 8 % VAT), muszą być dopuszczone do obrotu          

i do używania w Polsce zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych. 

 

3. Czy Zamawiający ma na myśli formaldehyd 10% buforowany, czy formaldehyd 4% 

buforowany zwyczajowo zwany formaliną 10% buforowaną? 

Odp. Zamawiający ma na myśli formaldehyd 4% buforowany (formalina 10% buforowana). 

 

4. Dot. Zadania 2 poz. 2. Czy na pewno chodzi o 1600 opakowań formaliny, czy może o 160 

opakowań? 

Odp. Zamawiający potwierdza, że ilość podana w załączniku cenowym 1600 opakowań jest 

właściwa. 

 

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie terminu wymiany towaru wadliwego na wolny od 

wad na 4 dni robocze od daty otrzymania reklamacji? 

Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

 

6. Dot. pkt. XVI. ppkt 1.2 (wykonanie umowy) 

Prosimy o ujednolicenie zapisów dotyczących dopuszczenia do obrotu i do używania, tak aby 

warunki dostawy były jednakowe z pkt. VI. 4 SIWZ (żeby wymóg umowy dotyczył tylko 

asortymentów będących wyrobami medycznymi). 

Odp. Zamawiający zmienia w SIWZ punkt XVI. 1.2. na następujący: „1.2. Dostarczany 

przedmiot umowy musi być dopuszczony do obrotu i do używania w Polsce zgodnie z Ustawą 

o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z  2015 r., poz. 876) - dotyczy tylko 

asortymentów będących wyrobami medycznymi.” 
 


