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Nr sprawy: FZ - 1/5108/MKO/19/BCR Katowice, dnia 20.0Ż'2019 r

Dotycry: postępowania prowadzonego w trybie przetatgl nieograniczonego o wartości
zamówienia niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych ni podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia29 stycznia2}}4 r. Prawo zamówienpublicznych na:

',Dostawę 
ciekĘch scyntylatorów, odcrynników chemicznych, materiałów laboratoryjnych i

filtrów:
CzĘĘ91 - Ciekłe scynĘlatory
CZĘ)9 2 _ odczynniki chemiizne
CZĘłg 3 - Filtry do filtracji ilościowej (pracownia radiochemii)
CZĘł9 4 - MateriaĘ laboratoryjne
CZĘ;g 5 - Filtry do pracowni dorymetrii
CZĘsc 6 - opakowania pomiarowe do pracowni spektrometrii gamma''.

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż w związlu z ptowadzonym postępowaniem przetargowym do Zamawiającego
wpłynęło pytanie dotyczące tręści SIWZ, na które Zamawiający, zĘodnie i p"t. za ust l Ustawy i aiiu
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowień Publicznych (Dz. tJ' z 2OI8 r' poz.1986), podaje odpowiedź
poniżej:

PYTANIE 1

,,Pytanie 1 do części Ż dot. odczyrników (przetarg nieograni czonyFZ - 1l5IO8A4Ko/1g/BCR)

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w Części 2 - odczynrliki chemiczItę, poz. 20) żywica
jonowymierura Dowex, anionowa, forma chlorkowa' typ 1x8, rozmiary porów 100 - 200 mesh,
przedstawió ofertę na 6 opakowań po 250 gzamiast 3 opakowania po 5009''

Odpowiedź:

Zamaw izjący do puszcz a w /w r orw iązanie.

PYTANIE 2

,,Pytanie do przetargu nieograniczonego FZ - I11LO8/IVIKO/I9/BCR):

Czy we formularzu TECHNICZNO - CENOWYM (załącznik nr 3) w tabęli w kolumnie 2:
Przedmiot zamówienia wskazany w SIWZ, naleŻy podawaó numery katalogowe zaproponowanych
produktów? Jeśli nie, to czy w przedstawionej ofercie należy w inrrym miejscu podawaó numęry
katalogowe?,,

odpowiedź:

Wykonawca w formularzu techniczno _ c€nowym' stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ
zobowiązany jest do podania: naawy przedmiotu zamówienia (podając także wymiary, objętości,
materiaĘ, z których produkĘ są wykonane itp. - jeśti dotycry) oraz producenta. opis
oferowanego przedmiotu zamówienia musi pozrvolić Zamawiającemu na jego dokładną ocenę.
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W nłiązku z otrzymanymi zapytaniami i udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający nie
przedłuża terminu na składanie ofert. Godzina składania jak i otwarcia ofeń nie ulega zmianie.
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