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do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników, kalibratorów , akcesoriów 
wraz z dzierżawą   dla Zakładu Mikrobiologii i  Analityki Medycznej  SPZOZ Sanok 

 nr postępowania SPZOZ/PN/16/2015

DOTYCZY  przedmiotu zamówienia i wzoru umowy

Pytanie nr  1 – dot. SIWZ.
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  dostarczenie  kart  charakterystyk  substancji 
niebezpiecznych oraz ulotek  na płycie CD?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie nr 2 – dot. SIWZ.
W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 1 prosimy o wyrażenie zgody na złożenie 
ww dokumentów w osobnym segregatorze, podpisane tylko na pierwszej stronie.
Odpowiedź:  Udzielono pozytywną odpowiedź w pyt. nr 1.

Pytanie nr 3 – dot. wzoru umowy.
Prosimy  o  wyrażenie  zgody  na  zmianę  pkt.  2  par.  8  projektu  umowy  na:  „Okres 
niezmienności ceny jednostkowej netto obowiązuje przez okres obowiązywania umowy”.
Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4 – dot. SIWZ.
Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na zmianę terminu ważności odczynników z 6 na min.  4 
miesiące?
Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę na zmianę terminu ważności odczynników z 6 na 
min. 4 miesiące  z wyjątkiem odpowiedzi, w którym Zamawiający wyraża zgodę na krótszy 
termin ważności – patrz pytanie 21. 

Pytanie nr 5 – dot. wzoru umowy. 
Czy  w  związku  z  regulacją  art.  144  ust.1  ustawy  PZP  Zamawiający  zechce 
wprowadzić  do  wzoru  umowy  zapis  o  dopuszczalności  wprowadzenia  zmian  w 
brzmieniu przedstawionym poniżej?

Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:
- numeru katalogowego produktu (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania 
umowy)

SPZOZ/SAN/ZP/116/2015 Strona 1 z 8

http://www.zozsanok.pl/


- nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów
- przedmiotowym/ produkt zamienny
-  sposobu  konfekcjonowania  (zmiana  nr  kat  nie  wymaga  aneksowania 
umowy)
- liczby opakowań
- wymiany/ uzupełnienia elementów składowych aparatury w sytuacji gdy: 
-wprowadzony  zostanie  do  sprzedaży  przez  wykonawcę  produkt 
zmodyfikowany/ udoskonalony
-  wystąpi  przejściowy  brak  produktu  z  przyczyn  leżacych  po  stronie 
producenta  przy  jednoczesnym  dostarczeniu  produktu  zamiennego  o 
parametrach nie gorszych od produktu objętego umową
Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartosci 
umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.
Strony  dopuszczają  zmianę  cen  jednostkowych  preparatów  objętych  umowa  w 
przypadku  zmiany  wielkości  opakowania  wprowadzonej  przez  producenta  z 
zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje  zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6 – dot. zad. 12
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  w pozycjach  1,2,9,30,31,35,43,49,51,52 
podłoży z 5-tygodniowym terminem ważności ? 
Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie nr 7 – dot. zad. 12
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 3 podłoży z 4-tygodniowym 
terminem ważności? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie nr 8 – dot. zad. 12
Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na zaoferowanie w pozycji  46 podłoża z 3-tygodniowym 
terminem ważności? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie nr 9 – dot. zad. 12
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  w  pozycjach 
4,5,6,8,19,21,33,34,36,38,40,44,50,53,54 podłoży z 11-tygodniowym terminem ważności? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie nr 10 – dot. zad. 12
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  w  pozycjach  18,20  podłoży  z  4-
miesięcznym terminem ważności? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie nr 11 – dot. zad. 12 
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  w  pozycji  56,59  produktów  z  5-
miesięcznym terminem ważności? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
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Pytanie nr 12 – dot. zad. 12
Czy Zamawiający w celu zapewnienia standaryzacji badań wymaga aby wszystkie podłoża na 
płytkach,  w probówkach (z  wyjątkiem wymazówek),  w butelkach  oraz  w postaci  sypkiej 
pochodziły od jednego producenta?  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie nr  12.1 – dot. SIWZ
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie stosownego oświadczenia dla produktów, które 
nie są przeznaczone do diagnostyki  in Vitro w związku z tym nie  istnieje obowiązek ich 
rejestracji  w  Urzędzie  Rejestracji  Produktów  Leczniczych,  Wyrobów  Medycznych  i 
Produktów Biobójczych (dotyczy pozycji 14,22-24,28,30,59,60)? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie nr 13 – dot. zad. 18 
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  w  pozycji  1  podłoża  z  4-miesięcznym 
terminem ważności? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie nr 14 – dot. zad. 19
Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na zaoferowanie w pozycji  1 i  2 krwi z  3-tygodniowym 
terminem ważności?   
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie nr 15 – dot. zad. 21 
1). Czy Zamawiający wydzieli pozycje nr 3 i utworzy oddzielny pakiet? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
2). Czy Zamawiający wydzieli pozycje nr 12 i utworzy oddzielny pakiet? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr 16 – dot. wzoru umowy
1).  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy z 5dni na 5 dni roboczych?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

2).  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę czasu wymiany wadliwego towaru na towar wolny od 
wad 7 dni na 7 dni roboczych?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie nr 17 – dot. form. cenowego
Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie do FORMULARZA CENOWEGO kolumny 
„numer katalogowy” w celu ułatwienia procesu realizacji umowy – składania zamówień? – 
dotyczy zadania 1, 9, 21 i 31 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jak wyżej.

Pytanie nr 18 – dot. SIWZ
Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymogu w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia, 
jeżeli  Wykonawca, który będzie składał ofertę na więcej niż na jedno zadanie,  przedstawi 
wykaz dostaw na minimum jedną dostawę o wartości nie mniejszej niż najwyższa wymagana 
w SIWZ wartość dla zadania? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
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Pytanie nr 19 – dot. SIWZ
Jeśli  nie  czy  Zamawiający  uzna  za  spełnienie  wymogu  w  zakresie  posiadanej  wiedzy  i 
doświadczenia, jeżeli Wykonawca dołączy do oferty wykaz dostaw wraz z potwierdzeniem 
należytego wykonania na każde z zadań osobno? 
Odpowiedź: Zamawiający uzna za spełnienie wymogu w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia,  
jeżeli Wykonawca dołączy do oferty wykaz dostaw wraz z potwierdzeniem należytego wykonania na 
każde z zadań osobno. 
Pytanie nr 20 – dot. SIWZ
Czy  Zamawiający  dopuści  dołączenie  do  oferty  kart  charakterystyk  substancji 
niebezpiecznych  w  formie  elektronicznej  lub  w  formie  książkowej  podpisanej  tylko  na 
pierwszej tytułowej stronie? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21 – dot. SIWZ
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów SIWZ (zał. nr 7 wzór umowy §2 ust. 
8 oraz §7 ust. 3) i złożenie oferty na odczynniki z następującymi terminami ważności:

a. Zadanie 1 minimum 6 miesięcy?

b. Zadanie 9 podłoża gotowe na płytkach z krwią i chromogenne minimum 4-5 
tygodni?

c. Zadanie 9 podłoża gotowe na płytkach minimum 6-8 tygodni?

d. Zadanie 9 pozostałe testy minimum 4-7 miesięcy? 

e. Zadanie 21 podłoża gotowe na płytkach z krwią i chromogenne minimum 4-5 
tygodni?

f. Zadanie 21 podłoża gotowe na płytkach minimum 6-8 tygodni?

g.Zadanie 31 poz. 2 paski ESBL minimum 6 miesięcy?
Uzasadnienie: ze względu na skład i komponenty nie można określić terminu 
ważności odczynników na wymagane przez Zamawiającego minimum. 
Oferowane terminy ważności zostały wpisane zgodnie z zaleceniami producenta.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisów jak wyżej.

Pytanie nr  22 – dot. zad. 9
Czy Zamawiający wydzieli z pakietu poz. Nr 59 w związku z wycofaniem produktu z oferty 
producenta?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr 23 – dot. zad. 9 
W  związku  z  wycofaniem  z  oferty  producenta  testów  lateksowych  Czy  Zamawiający 
wydzieli pozycje od 68 do 72 oraz 74 do odrębnego pakietu? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr 24 – dot. zad. 9
Czy Zamawiający w poz.  76 mógłby doprecyzować ilości  testów do identyfikacji  bakterii 
G(-),  G(+)  oraz  grzybów,  a  także  testów  do  oznaczania  lekowrażliwości  dla  bakterii  i 
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oddzielnie  dla  grzybów z  uwagi  na odmienne  numery  katalogowe i  różne  ceny oraz  czy 
Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie tabeli asortymentowej o kolejne wiersze w celu
 wyceny poszczególnych testów?
Udzielenie zgody na tę wycenę pozwoli na wycenę wszystkich produktów i możliwość ich 
sprzedaży. 
Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje ilości testów. IG-25, IG+20, antyb- 45, grzyby – 10  
oraz wyraża zgodę na rozszerzenie tabeli asortymentowej o kolejne wiersze w celu
 wyceny poszczególnych testów.  

Pytanie nr 25 – dot. zad. 9  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 77 z uwagi wycofanie tego produktu z 
oferty?
Uzasadnienie:  Wykonawca  nie  posiada  obecnie  w swojej  ofercie  szczepów  wzorcowych, 
dostarczenie ich do Zamawiającego wymagałoby podpisania umowy dystrybucyjnej, z innym 
dostawcą, a takiej umowy nasza firma nie może podpisać.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr  26 - dot. zad. 21 
Czy  Zamawiający  dopuści  podłoża  chromogenne  konfekcjonowane  po  20  płytek  oraz 
odpowiednie ich przeliczenie w pakiecie? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr  27 – dot. zad. 21 
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaproponowanie  w  poz.  2  równoważnego  podłoża 
transparentnego?  
Nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia  do wyboru podłoża mlecznego.  Taki dobór 
produktu jest wskazaniem na określoną firmę. Z uwagi na tożsame przeznaczenie i taką samą 
wartość diagnostyczną obydwu podłoży, prosimy o dopuszczenie podłoża transparentnego.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr  28 – dot. zad. 21 
Czy Zamawiający wymaga,  aby podłoże w poz. 4 rozróżniało w odmiennych kolorach E. 
faecalis od E. faecium? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr  29 – dot. zad. 21 
Czy Zamawiający wymaga, aby w poz. 6 podłoże rozróżniało w charakterystycznym kolorze 
gatunek Pseudomonas aeruginosa od innych gatunków Pseudomonas?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie nr 30 – dot. zad. 21 
Czy Zamawiający wymaga, aby podłoże w poz. 10 identyfikowało  drobnoustroje w ciągu 24 
godzin bez dodatkowych urządzeń?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie nr 31 – dot. zad. 21 
Czy Zamawiający wymaga, aby podłoże w poz. 12  służyło do identyfikacji drobnoustrojów z 
próbek klinicznych od pacjentów? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
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Pytanie nr 32 – dot. zad. 21
Czy  Zamawiający  wymaga,  aby  do  podłoża  w  poz.  12  Wykonawca  dołączył  właściwą  
deklarację zgodności potwierdzającą przydatność podłoża do diagnostyki in vitro? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie nr 33 – dot. zad. 21  
Czy Zamawiający wymaga, aby podłoża chromogenne posiadały certyfikat kompatybilności 
umożliwiający bezpośrednią identyfikację i oznaczenie lekowrażliwości kolorowych kolonii 
bez  konieczności  ich  przesiewania  na  podłoże  standardowe  z  krwią  na  kartach  do 
automatycznego analizatora do diagnostyki mikrobiologicznej? Taka metoda może przynieść 
konkretne oszczędności  finansowe w zużyciu  podłoży w laboratorium mikrobiologicznym 
oraz znacznie ułatwi proces diagnostyczny.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

Pytanie nr 34 – dot. zad. 31 
Czy w załączniku nr 2 ilość opakowań jest podana na 12 miesięcy,  czy na okres realizacji 
zamówienia czyli 24 miesiące? 
Odpowiedź:  W załączniku nr 2 ilość opakowań jest podana na 12 miesięcy.

Pytanie nr 35 – dot. zad. 31
Czy Zamawiający wymaga, by testy pochodziły od jednego producenta i były wykonane z 
plastiku z gradientem 15 podwójnych stężeń każdego antybiotyku do określania wartości MIC 
drobnoustrojów?
Uzasadnienie:  Wymóg,  aby  paski  były  wykonane  z  plastiku  i  pochodziły  od  jednego 
producenta  jest  bardzo  istotny.  Paski  plastikowe wykazują  się  stabilnością,  trwałością,  są 
odporne na wilgoć i zmiany temperatury, łatwo się je aplikuje a po otwarciu opakowania są 
stabilne. Paski od jednego producenta są ze sobą kompatybilne, co gwarantuje dobrą jakość 
oznaczeń.  Pasków  używa  się  do  oznaczenia  lekowrażliwości  wieloopornych  szczepów 
bakteryjnych z trudnych zakażeń, dlatego ich jakość jest tak ważna. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie nr 36 – dot. zad. 31 
Czy Zamawiający wymaga aby na oferowanych paskach z gradientem 15 stężeń leku na skali 
znajdowały się zaznaczone stężenia pośrednie leku?
Uzasadnienie: Większa dokładność oznaczeń. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie nr 37 – dot. zad. 31 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pasków z gradientem stężeń konfekcjonowanych w 
formie  pojedynczo  pakowanych  pasków przechowywanych  w  temp.  2-80C lub  w  formie 
blistrów przechowywanego w temp. – 200C,  w opakowaniu zbiorczym po 30 sztuk? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie nr 38 – dot. zad. 31  
Czy  Zamawiający  wymaga,  aby  testy  do  oznaczania  wartości  MIC posiadały  pozytywną 
opinię Krajowego Ośrodka d/s lekowrażliwości, w związku z istotą procedury  jaką wykonuje 
się przy ich użyciu i czy należy dołączyć ją do oferty? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
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Pytanie nr 39 – dot. zad. 31 
Czy Zamawiający wymaga, aby paski z gradientem 15 podwójnych stężeń antybiotyku były 
przytoczone w co najmniej 10 publikacjach naukowych?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.  

Pytanie nr 40 – dot. umowy (zał. nr 7): §3 ust. 3 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczać substancje niebezpieczne i preparaty niebezpiecznych w opakowaniach zgodnych 
z  rozporządzeniem  ministra  zdrowia  z  dnia  20  kwietnia  2012r.  w  sprawie  oznakowania 
opakowań  substancji  niebezpiecznych  i  preparatów  niebezpiecznych  (Dz.  U.  20  kwietnia 
2012 poz. 445).”? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie nr 41 – dot. umowy (zał. nr 7): §4 ust. 1 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,, Wykonawca w razie odstąpienia 
od umowy zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości niezrealizowanej 
części umowy.”? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie nr 42 – dot. umowy (zał. nr 7): §4 ust. 2 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,W przypadku nie dostarczenia 
towaru w określonym umową terminie Zamawiający naliczy karę umowną  w wysokości 0,3 
% wartości  towaru  nie  dostarczonego  zgodnie  z  zamówieniem Zamawiającego,  za  każdy 
dzień  zwłoki,  przy  czym  zwłoka  ta  nie  może  trwać  dłużej  niż  4  dni.  Po  upływie  wyżej 
określonego 4 - dniowego terminu Zamawiający  rezygnuje z realizacji  zamówienia,  które 
stanowi  podstawę  do  naliczenia  kary  umownej  i  wezwania  Wykonawcy  do  zapłaty 
przedmiotowej kary.”? 
Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ.  

Pytanie nr 43 – dot. umowy (zał. nr 7): §4 ust. 4  
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,W przypadku odmowy dostawy 
towaru  Zamawiający  naliczy  karę  umowną  w  wysokości  5%  wartości  towaru,  którego 
dostawy Wykonawca odmówił.? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.   

Pytanie nr 44 – dot. umowy (zał. nr 7): §4 ust. 7
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,W przypadku bezskutecznego 
upływu  terminu  wyznaczonego  na  wymianę  wadliwego  towaru  Zamawiający  ma  prawo 
obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,3% wartości zakwestionowanego towaru 
za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu określonego w ust. 5.”? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

Pytanie nr 45 – dot. umowy (zał. nr 7): §4 ust. 12 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,W przypadku wypowiedzenia 
umowy w trybie natychmiastowym (określonym w ust. 8)  Wykonawca zobowiązany jest do 
zapłaty kary umownej w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy.”? 
Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ.  
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Pytanie nr 46 – dot. umowy (zał. nr 7): §9 ust. 1
Czy  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  modyfikację  zapisu  na:  ,,Zapłata  należności  za 
dostarczony  towar  będący  przedmiotem  umowy nastąpi  w  oparciu  o  wystawioną  fakturę 
VAT, przelewem na wskazane konto w terminie 60 dni od daty prawidłowego wystawienia 
faktury.”? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

Pytanie nr 47 – dot. umowy (zał. nr 7): §9 ust. 3  
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,, Faktura winna być wystawiona 
w  języku  polskim,  sygnowana  nr  zamówienia.”?  Uzasadnienie:  System  fakturowania 
Wykonawcy  nie  pozwala  na  umieszczanie  numeru  umowy  na  fakturze,  zwłaszcza  jeśli 
Zamawiającego  i  Wykonawcę  będzie  łączyło  kilka  umów,  każda  o  innej  numeracji. 
Wykonawcy  umieści  na  fakturze  numer  zamówienia,  co  bez  wątpienia  pozwoli 
Zamawiającemu  na  przyporządkowanie  konkretnej  dostawy  do  zlecenia  w  ramach  danej 
umowy. 
Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę na modyfikację  zapisu na:  ,,  Faktura  winna być  
wystawiona w języku polskim, sygnowana nr zamówienia.

Pytanie nr 48 – dot. umowy (zał. nr 7a): §4 ust. 3 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,Faktura winna być wystawiona 
w języku polskim, sygnowana nr zamówienia.”?
Odpowiedź: Zamawiający  wyraża  zgodę  na  modyfikację  zapisu  na:  ,,Faktura  winna  być  
wystawiona w języku polskim, sygnowana nr zamówienia.”

Pytanie nr 49 – dot. zad. 30 - panele alergolog.
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  testów  immunoenzymatycznych  do 
ilościowego wykrywania specyficznych IgE o dolnej granicy wykrywalności od 0,15kU/l?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie nr 50 – dot. zad. 30, panele alergologiczne, pkt.3
Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na zaoferowanie  panelu mieszanego 30-alergenowego do 
ilościowego oznaczania sIgE z 3-punktową krzywą kalibracyjną indywidualną dla każdego 
testu (pacjenta), uwzględniającą pełny zakres wartości (niskie, średnie i wysokie) tworzą w 
czasie rzeczywistym?  
Wykorzystanie  3  kalibratorów  wraz  z  odczytem  tła  pozwala  na  wykreślenie  krzywej 
kalibracyjnej  oddającej  w  sposób  wystarczający  wartość  stężenia  przeciwciał  w  próbce 
badanej wobec intensywności wyniku testu.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

UWAGA:
Wobec  udzielonych  wyjaśnień  na  zapytania  Wykonawców  mających  wpływ  na 

zaoferowany przedmiot zamówienia,  należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie 

w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia.
Z poważaniem
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