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do wszystkich uczestników postępowania 

 
dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/36/2019 prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku – powtórka  dla 
SPZOZ Sanok 

 
Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 
 
DOTYCZY  przedmiotu zamówienia  
 
 
 * Pytanie nr 1 -  dot. pakietu  nr  1, pozycja nr 1:  
Czy Zamawiający dopuści autoczytnik do inkubacji wskaźników biologicznych szybkiego odczytu zgodny z 
opisem poniżej: „Autoczytnik posiada 12 okrągłych studzienek. Wynik inkubacji widoczny poprzez zapalenie 
się lampki zielonej lub czerwonej oraz sygnału dźwiękowego w przypadku pozytywnego odczytu. Odczyt 
automatyczny na podstawie fluorescencji. Autoczytnik posiada wbudowaną drukarkę, rejestrującą oraz 
drukującą wszystkie wyniki, co eliminuje konieczność podłączania oddzielnych urządzeń.” 
 Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

* Pytanie nr 2 -  dot. pakietu  nr  2, pozycja nr 1:  
Czy Zamawiający dopuści autoczytnik do inkubacji wskaźników biologicznych szybkiego odczytu zgodny z 
opisem poniżej: „Autoczytnik posiada 12 okrągłych studzienek. Wynik inkubacji widoczny poprzez zapalenie 
się lampki zielonej lub czerwonej oraz sygnału dźwiękowego w przypadku pozytywnego odczytu. Odczyt 
automatyczny na podstawie fluorescencji. Autoczytnik posiada wbudowaną drukarkę, rejestrującą oraz 
drukującą wszystkie wyniki, co eliminuje konieczność podłączania oddzielnych urządzeń.” 
 Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.   

* Pytanie nr 3 -  dot. pakietu  nr 2, pozycja nr 2:  
Czy Zamawiający dopuści testy o odczycie po 20min. inkubacji bez wewnętrznego systemu kruszenia, w 
przypadku gdy oferowany autoczytnik posiada wbudowaną kruszarkę. 
 Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.   

* Pytanie nr 4 -  dot. pakietu  nr  2, pozycja nr 2:  
Czy Zamawiający dopuści testy z nakrętką w kolorze błękitnym? 
 Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.   

* Pytanie nr 5 -  dot. pakietu  nr 1 
Czy Zamawiający  dopuści zaoferowania autoczytnika i 500 szt. testów biologicznych jako zestaw? W takim 
przypadku oferta będzie wyceniona jako jedna pozycja. Parametry techniczne zgodne z SWIZ. 
 Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania 
umowy do wymiany testów biologicznych w przypadku upływu ich terminu ważności na testy z aktualnym 
terminem ważności min. 3 miesiące.  

 
                Z poważaniem                                                                                            
 


