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LAS-210/1-PN/52-2020        Rybnik, dnia 24.11.2020 r. 
 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 

WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostawy odczynników i wyrobów medycznych do analiza tora parametrów krytycznych w SOR   
(zamówienie nr LAS-210-PN/52-2020 ) 

opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych  
z dnia 16.11.2020 r., nr 610765-N-2020 

 
W związku z wniesionym zapytaniem, zamawiający udziela poniższej odpowiedzi. Ponadto 

zamawiający wprowadza niżej podaną modyfikację. 
 
Pytanie 1:  „Dotyczy: zał. Nr 3 do SIWZ – Umowa wzór §1 pkt. 6c  
 Czy Zamawiający dopuści 3 miesięczny termin ważności odczynników przy możliwości złożenia 

co rocznego harmonogramu dostaw w oparciu o planowane zużycie? Analizator pracuje jedynie 
na 2 materiałach zużywalnych z określonym przewidywalnym terminem przydatności (30 dni na 
pokładzie analizatora), co pozwala na dokładne przewidzenie ilości potrzebnych elementów 
zapewniających nieprzerwaną pracę. Łatwość planowania elementów zużywalnych w połącze-
niu z harmonogramem dostaw pozwoli na zmniejszenie stanów magazynowych.”  

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący dopuszcza 3-miesi ęczny termin wa żności odczynników  przy mo żliwo ści 
złożenia co rocznego harmonogramu dostaw w oparciu o pl anowane zu życie. W zwi ązku 
z powy ższym odpowiedniej zmianie ulegaj ą zapisy punktu II specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia dotycz ące terminu wa żności odczynników oraz zapisy §1 pkt. 6c wzoru umowy 
stanowi ącego zał ącznik nr 3 do ww. specyfikacji na poni ższe: ”c. towar okre ślony w ust. 1 b ędzie 
w momencie dostarczenia posiada ć nienaruszone opakowanie i termin wa żności (dotyczy asorty-
mentu, dla którego okre śla si ę termin wa żności) nie krótszy ni ż 3 miesi ące od momentu 
dostarczenia.” 

 
Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie. W zwi ązku z powy ższą modyfikacj ą 

i czasem niezb ędnym na sporz ądzenie ofert z uwzgl ędnieniem ww. modyfikacji zmianie ulega 
termin składania ofert ustalony do dnia 27.11.2020 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: 
w tym samym dniu o godzinie 10.30 . 

 
 
 
 


