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do wszystkich uczestników postępowania 

 
dotyczy: postępowania nr SPZOZ/TP/01/2022 pn. „Dostawa odczynników, kalibratorów, akcesoriów 

wraz z dzierżawą aparatów” 

 

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia 

 
Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz.U. 2019r., poz. 2019 ze zm) przedstawia treść wniosków o wyjaśnienia treści SIWZ 

wraz z wyjaśnieniami: 
 

Pytanie 1 

Prosimy potwierdzenie, że w opisie Warunków granicznych pod formularzem asortymentowo-

cenowym „Mikrokarty do testu BTA poz 2 i 3 powinny być wypełnione odpowiednimi odczyn-

nikami monoklonalnymi i być fabrycznie gotowe do użycia (fabrycznie wypełnione odpowied-

nimi odczymmikami). Badanie w pozycji nr 2 i 3 wykonywane na jednej karcie” doszło do 

omyłki pisarskiej i właściwie winny być wskazane pozycje nr 3 i 4, które zgodnie z tabelą 

cenową formularza dotyczą badań BTA? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 2 

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z obowiązującymi przepisami dla wyrobów, które produ-

cent nie zaklasyfikował jako wyroby medyczne, a stanowiące produkty ogólnolaboratoryjne 

takie jak końcówki do pipet, nakłuwacze do drenów czy zestawy do zewnętrznej kontroli jako-

ści, Zamawiający nie wymaga deklaracji zgodności oraz oznaczenie CE? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 3 

Prosimy o potwierdzenie, że przygotowanie próbki krwi niezbędnej do wykonania badań okre-

ślonych w przedmiotowej części SIWZ, Zamawiający będzie wykonywał przy użyciu pipet 

ogólnodostępnych w laboratorium Zamawiającego, stanowiących standardowe wyposażenie 

laboratorium? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 

Pytanie 4 

Prosimy o doprecyzowanie czy zgodnie z brzmieniem wymagań granicznych (formularz przed-

miotu zamówienia, cenowy) Zamawiający w zakresie pakietu nr 2 oczekuje „Dostaw wg har-

monogramu na dany rok dla wszystkich zaoferowanych produktów (ma być załączony do 

oferty)”, natomiast kryterium oceny ofert dla pakietu nr 2 „Termin wykonania- dostawy” bę-

dzie dotyczyło dostaw pilnych „na cito”, zgodnie z deklaracją Wykonawcy w treści oferty zgod-

nie z warunkami postępowania od 1 do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia? 

Odpowiedź: Tak. 

 
Z poważaniem 
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