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do wszystkich uczestników postępowania 
 
dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/01/2021 pn. dostawa odczynników, 
kalibratorów, akcesoriów wraz z dzierżawą aparatów dla Zakładu 
Mikrobiologii  SPZOZ Sanok  
 

 
Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia 

 
Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2019r., poz. 2019 ze zm) udostępnia treść zapytań - 
wniosków o wyjaśnienia treści SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami: 

 
 
* Pytanie nr 1 -  dot. pakietu nr 3  
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 4.Lateks Shigella 
sonei, 5.Antygen kontrolny Shigella oraz 10.Płytki do testów lateksowych do 
osobnego pakietu. Pozwoli to nam, jako producentowi pozostałej części asortymentu, 
na złożenie ważnej i korzystnej cenowo oferty. 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody.  

* Pytanie nr 2 -  dot. pakietu nr 3  
Jako producent asortymentu z Pakietu 3 zwracamy się z uprzejmą prośbą do 
Zamawiającego o dopuszczenie pozycji 6. Lateks wieloważny E.coli A,B,C w 
opakowaniu  
1 fl. a’ 2 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 150 op.  
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody.  

* Pytanie nr 3 -  dot. pakietu nr 9, poz. 6 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie enzymu do ekstrakcji 
konfekcjonowanego 2x10ml. 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  

* Pytanie nr 4 -  dot. pakietu nr  
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o rozszerzenie tabeli asortymentowo-
cenowej o dodatkową pozycję, w celu wyceny jednorazowych kartoników testowych 
do pozycji 4 i 5 
Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę o rozszerzenie tabeli asortymentowo-
cenowej o dodatkową pozycję.  
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* Pytanie nr 5 -  dot. pakietu nr  
Czy w przypadku zmiany konfekcjonowania Zamawiający wymaga odpowiedniego 
przeliczenia ilości opakowań, tak by finalna ilość oznaczeń pokrywała 
zapotrzebowanie Zamawiającego? 
Odpowiedź:  Zamawiający w przypadku zmiany konfekcjonowania wymaga 
odpowiedniego przeliczenia ilości opakowań.  

* Pytanie nr 6  -  dot. pakietu nr 8 – podłoża chromogenne 
Czy Zamawiający w pozycji nr 2-5 i 7 wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoży których 
termin ważności wynosi 11 tygodni od daty dostawy? 
Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę.  

* Pytanie nr 7 -  dot. pakietu nr 8 – podłoża chromogenne 
Czy Zamawiający w pozycji nr 1 i 6 wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoży których 
termin 
ważności wynosi 7 tygodni od daty dostawy?  
Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę.  

* Pytanie nr 8 -  dot. pakietu nr 8 – podłoża chromogenne  
Czy Zamawiający w celu zapewnienia standaryzacji badań wymaga aby wszystkie 
podłoża 
pochodziły od jednego producenta? 
Odpowiedź:  TAK 

* Pytanie nr 9 -  dot. pakietu nr 8 – podłoża chromogenne 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu pozytywnej opinii KORLDu o podłożach z 
pozycji 1 – 5 oraz 7? Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Lekowrażliwości 
Drobnoustrojów w swej opinii nie odnosi się do wpływu wyboru producenta na 
standaryzację badań. Poza tym jak sama nazwa wskazuje, Ośrodek jest referencyjny 
pod kątem badania lekowrażliwości, a w tym zestawieniu są podłoża nie tylko do 
badania lekowrażliwości. Zamawiający sam przez długoletnie doświadczenie w pracy 
z podłożami może wydać opinię w szerszym zakresie.  
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody.  

* Pytanie nr 10 -  dot. pakietu nr 9 – testy lateksowe 
Czy Zamawiający w pozycji nr 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie testu który wykrywa 
clumping factor oraz białko A  
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody.  

* Pytanie nr 11 -  dot. pakietu nr 9 – testy lateksowe 
Czy Zamawiający w pozycji nr 6 wyrazi zgodę na zaoferowanie enzymu w 
opakowaniu 
2 x10ml? 
Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę.  
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* Pytanie nr 12 -  dot. pakietu nr 9 – testy lateksowe 
Czy Zamawiający w pozycji nr 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie testu pochodzącego 
od innego producenta? 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody.  

* Pytanie nr 13  -  dot. pakietu nr 11 – podłoża o odczynniki do diagnostyki  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoży na płytkach, których termin 
ważności wynosi 11 tygodni od daty dostawy (wyjątek pozycja nr 2- 7 tygodni od 
daty dostawy)? 
Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę.  

* Pytanie nr 14  -  dot. pakietu nr 11 – podłoża o odczynniki do diagnostyki  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoży na płytkach z krwią-, 
których termin ważności wynosi 5 tygodni od daty dostawy? 
Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę.  

* Pytanie nr 15  -  dot. pakietu nr 11 – podłoża o odczynniki do diagnostyki  
Czy Zamawiający w pozycji nr 8, 10, 30-32 i 36 wyrazi zgodę na zaoferowanie 
produktów, które nie są przeznaczone tylko do diagnostyki in Vitro w związku z tym 
nie istnieje obowiązek ich rejestracji w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych? 
Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę.  

* Pytanie nr 16 -  dot. pakietu nr 11 – podłoża o odczynniki do diagnostyki  
Czy Zamawiający wymaga aby dostawca posiadał certyfikat ISO 17025? 
Odpowiedź:  TAK .  

 
 

UWAGA!!! 

Powyższe  wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ, jeżeli mają wpływ na 
zaoferowany przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w 
ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia. 
 
 
 
 
 

Z poważaniem 


