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do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/23/2013 prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego     na dostawę odczynników, kalibratorów, akcesoriów  dla Zakładu   

Mikrobiologii i Analityki Medycznej    SPZOZ Sanok

W związku z zapytaniami wykonawców ustalono co następuje:

Dotyczy przedmiotu zamówienia i projektu umowy. 

* Pytanie nr 1 – dot. zad. 6, poz. 3

Jaki analizator jonoselektywny posiada Zamawiający i czy wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 3 do 
oddzielnego  pakietu?  Jest  to  pozycja  odrębna  asortymentowo,  a  wydzielenie  jej  zwiększy 
konkurencyjność ofert.  
Odpowiedź:    Zamawiający nie wyraża zgody.   

* Pytanie nr 2 – dot. zad. 29, poz. 6 

Prosimy o dopuszczenie Coli Lateks EPEC odczynniki wieloważne A,B,C w opakowaniu a'2ml,  z 
odpowiednim przeliczeniem ilości na 25 opakowań. 
Odpowiedź:  Zamawiający  nie wyraża zgody. 

* Pytanie nr 3 – dot. zad. 29, poz. 7 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Coli Lateks EPEC odczynniki jednoważne w opakowaniu 
a'2ml.  W przypadku  gdy Zamawiający wyrazi  zgodę,  uprzejmie  prosimy o wyjaśnienie  czy ilość 
opakowań należy odpowiednio przeliczyć na 15 opakowań czy pozostawić 30 opakowań.   
Odpowiedź:  Zamawiający  nie wyraża zgody. 

* Pytanie nr 4– dot. zad. 29, poz. 9-11 

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości wyceny zamiast osobno pozycji 9-11 
wyceny w to miejsce zestawu o poniższym składzie. Ilość zestawów: 3 
Skład zestawu:

1. odczynnik lateksowy O157 – 2 butelki po 2,5 ml
2. lateks kontrolny – 2 butelki po 2,5 ml 
3. antygen kontrolny – 1 butelka po 1 ml
4. płytki  tekturowe do oznaczeń – 15 sztuk (wyższy standard użytkowania w porównaniu do 

płytek szklanych wymaganych przez Zamawiającego).
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5. Bagietki – 150 sztuk  
Odpowiedź:  Zamawiający  nie wyraża zgody. 

* Pytanie nr 5 – dot. zad. 11 

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  dopuszcza.

* Pytanie nr 6 – dot. zad. 11 

Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  w  pozycjach  3,58  podłoży  z  4-tygodniowym 
terminem ważności? 
Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza.

* Pytanie nr 7 – dot. zad. 11 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 46 podłoża z 3-tygodniowym terminem 
ważności? 
Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza.

* Pytanie nr 8 – dot. zad. 11

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  dopuszcza.

* Pytanie nr 9 – dot. zad. 11  

Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  w  pozycjach  18,  20  podłoży  z  4-miesięcznym 
terminem ważności? 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 10 – dot. zad.11  

Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  w  pozycji  56,  59  produktów z  5-miesięcznym 
terminem ważności?
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 11 – dot. zad. 11 

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w pozycji 5 podłoża BHI z wankomycyną?  
Odpowiedź:  Zamawiający wymaga zaoferowania w pozycji 5 podłoża BHI z wankomycyną?   

* Pytanie nr 12 – dot. zad. 11  

Czy Zamawiający mógłby określić podłoże z jakimi antybiotykami należy zaoferować w pozycji 38?
Odpowiedź:  Zamawiający wyjaśnia iż należy zaoferować podłoże z chloramfenikolem.
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* Pytanie nr 13 – dot. zad. 11  

Czy zamawiający mógłby podać listę pasków MIC jakie należy zaoferować w pozycji 61?
Odpowiedź:  Zamawiający informuje iż należy zaoferować: oxacyklinę, vankomycynę, teikoplaninę.

* Pytanie nr 14 – dot. zad. 11  

Czy Zamawiający mógłby podać listę pasków MIC jakie należy zaoferować w pozycji 62? 
Odpowiedź:  Zamawiający podaje listę: imipenem, meropenem, penicylina, cofotaxym, ceftazydym 

* Pytanie nr 15 – dot. zad. 11 

Czy Zamawiający mógłby podać jakie testy paskowe do oznaczania oporności należy zaoferować w 
pozycji 63?
Odpowiedź:  Zamawiający  informuje iż należy zaoferować: ampC, ESBL, MBL.

* Pytanie nr 16 – dot. zad. 11  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie formularza cenowego w pozycji 63  
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody.
W odpowiedzi na pytanie nr 20 udzielono wyjaśnień (wykreślono m.in. poz. 63).

* Pytanie nr 17 – dot. zad. 11  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie w pozycji 67 testu w opakowaniu zawierającym 30 
oznaczeń i zaoferowanie2 takich opakowań. 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza.  

* Pytanie nr 18 – dot. zad. 11  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 78 odczynnika w probówkach? 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  

* Pytanie nr 19 – dot. zad.11  

Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 79 testu na oksydazę w postaci pasków? 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 20  – dot. zad.11  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu pozycji 61,62,63,67,68-77,79 i utworzy z 
nich osobny pakiet? 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na utworzenie osobnego pakietu z w/w pozycji, natomiast  
wykreśla w zadaniu nr 11 pozycje:  61,62,63,68-77,79. 
Pozostaje pozycja 67. 

* Pytanie nr 21 – dot. zad.11  

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia do oferty dokumentów potwierdzających dokonanie 
powiadomień/ zgłoszeń Prezesa Urzędu Rejestracji?  
Odpowiedź:  Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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* Pytanie nr 22 – dot. zad. 31

Czy Zamawiający wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  w pozycji  31  krwi  z  3-tygodniowym  terminem 
ważności?
Odpowiedź:  Zamawiający  wyraża zgodę. 

* Pytanie nr 23 – dot. umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy z 5 dni na 5 dni roboczych? 
Odpowiedź:  Zamawiający  nie wyraża zgody.

* Pytanie nr 24 – dot. umowy

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 na zmianę  czasu wymiany wadliwego towaru na  towar  
wolny od wad na 7 dni roboczych 

* Pytanie nr  25

Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymogu w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia – 
jeżeli Wykonawca złoży do oferty wykaz dostaw wraz z potwierdzeniem (dokumenty) należytego 
wykonania na każde z zadań osobno nawet jak składa ofertę na 5 pakietów ?

Odpowiedź:  Zamawiający uzna jak wyżej.

* Pytanie nr 26 – dot. zad.1,2,3 

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 24 godzin w dni robocze?
Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę. 

* Pytanie nr 27 – dot. zad. 23

   Czy Zamawiający wyrazi zgodę na terminy ważności produktów w pakiecie nr 23 z terminem 
ważności 4 tygodnie? (Uzasadnienie: w przypadku podłóż chromogennych, ze względu na ich 
komponenty nie ma możliwości technologicznej na wyprodukowanie podłóż z oczekiwanym  w 
siwz terminem przydatności, wszystkie dostępne na rynku podłoża chromogenie mają terminy 
poniżej 28 dni) 

Odpowiedź:  Zamawiający  wyraża zgodę jak wyżej. 

* Pytanie nr  28 

   Czy  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  zaoferowanie  odczynników  z  następującymi  terminami 
ważności :
Zadanie 24 i 23 – podłoża gotowe na płytkach minimum 4-5 tygodni ?
Zadanie 24 poz. 81 min. 8 tygodni ?
Zadanie 24 – pozostałe testy minimum 4-7 miesięcy ?
uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników - nie można 
określić  terminu  ważności  oferowanego  asortymentu  na  podany w siwz.  Oferowane  terminy 
ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.

Odpowiedź:  Zamawiający  wyraża zgodę jak wyżej. 
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* Pytanie nr  29  

   Czy Zamawiający wyraz zgodę na złączenie kart  charakterystyk  substancji  niebezpiecznych na 
nośniku np. CD lub załączone osobno zbindowane i popisanych na pierwszej stronie ? 

Odpowiedź:  Zamawiający   wyraża  zgodę   na  złączenie  kart  charakterystyk  substancji  
niebezpiecznych  załączone osobno zbindowane i popisane na pierwszej stronie.

* Pytanie nr  30  

    Czy Zamawiający wyraz zgodę  na złączenie instrukcji na nośniku np. CD lub załączone osobno 
zbindowane i popisanych na pierwszej stronie ? 

Odpowiedź:  Zamawiający  wyraża zgodę na złączenie instrukcji na nośniku np. CD 

* Pytanie nr 31 – dot. SIWZ pkt XII 2.5 

    SIWZ pkt  XII  2.5  Czy Zamawiający odstąpi  od wymogu  dołączania  do oferty dokumentów 
potwierdzających  dokonanie  powiadomień  Prezesa  Urzędu?  Uzasadnienie:  Powiadomienia 
dotyczące  wyrobów  medycznych  do  Rejestru  Wyrobów  Medycznych  i  podmiotów 
odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania mogą być składane osobiście czy 
drogą  pocztową,  a  Prezes  Urzędu  RPLWMiPB  nie  wydaje  żadnych  potwierdzeń  przyjęcia 
powiadomienia  lub  poprawności  danych.  Pragniemy  jednoznacznie  podkreślić  że  ustawa  nie 
określa  wymagań  w zakresie  przedstawienia  dowodu  dokonania  powiadomień  bądź  zgłoszeń 
ostatecznemu użytkownikowi, oraz nie określa, że ww. dokumenty są dowodem dopuszczenia do 
stosowania.  

W związku z tym czy Zamawiający może  podać podstawę prawną na postawie której  żąda tych 
dokumentów?  Zarówno Ustawa PZP, ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. jak i 
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokumentów jakie Zamawiający może żądać od 
wykonawców  –  nie  wskazują  że  dowodem  dopuszczającym  do  obrotu  jest  powiadomienie  / 
zgłoszenie czy przeniesienie.
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr  32/1 – dot. zad. zał nr 1 do SIWZ pkt 3 

    Zał  nr  1  do  SIWZ  pkt  3  Prosimy  o  doprecyzowanie  zapisu:  „Gwarantujemy  bezpłatny 
serwis  ................  (min  2  razy)  przez  okres  trwania  umowy.  Dotyczy  posiadanego  przez 
Zamawiającego aparatu KONE PRO” oraz dokonanie zmiany  w umowie dzierżawy par. 5 pkt 5 
z dopiskiem dotyczy aparatu posiadanego Kone PRO.

Uzasadnienie:  Koszty  serwisu  aparatów  dzierżawionych  ponosi  Wykonawca  za  wyjątkiem 
wyszczególnionych  w  poszczególnych  pakietach  kosztów  przeglądów  serwisowych.  Aparaty 
posiadane  przez  Zamawiającego  mają  wycenione  zgodnie  z  SIWZ  koszty  dojazdów,  robocizny 
inżyniera serwisowego (zał. Nr 9) oraz przeglądów konserwacyjnych  w poszczególnych pakietach. 
Kone pro jest jedynym aparatem posiadanym przez Zamawiającego wymagającym serwisu dwa razy  
w roku. – 
Odpowiedź:  Zamawiający doprecyzowuje zapis:
„Gwarantujemy bezpłatny  serwis  ............  (2  razy  do  roku)  przez  okres  trwania  umowy,  dotyczy  

analizatorów biochemicznych. 

* Pytanie nr  32/2  

      Zał nr 9 pkt cz. II (pkt 1 i 2) oraz par 5 pkt 6 umowy dzierżawy . czy Zamawiający wyraża zgodę 
na  dopisanie  informacji:  KOSZT  OBSŁUGI  SERWISOWEJ  -  DOTYCZY  APARATÓW 
POSIADANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĆEGO” – 
Uzasadnienie:  koszty  robocizny  i  dojazdów  przy  interwencjach  serwisowych  do  aparatów 
dzierżawionych nie leżą po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie informacji:
 „Koszt obsługi serwisowej - dotyczy aparatów posiadanych przez zamawiającego” 
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* Pytanie nr  33 – dot. zad. 1 

      Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie aparatów w terminie 21 dni? 
Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę 

* Pytanie nr 34  – dot. zad. 1
Zadanie Nr 1 Czy w związku z zapotrzebowaniem dodatkowego analizatora o wydajności min 170 
ISE/godzinę (zgodnie z pkt 3 Warunków dotyczących dzierżawy analizatora Konelab) oferent może 
rozbudować tabelę o wiersz nr 73 podając rodzaj i wielkość dzierżawy dla tego analizatora ?
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody.

* Pytanie nr 35 – dot. zad. 2.1, poz 6
    Zadanie 2.1 Czy pozycja nr 6 Koszt dzierżawy analizatora z zewnętrznym komputerem, drukarką i 

oprogramowaniem kontroli jakości dotyczy łącznej kwoty za dwa kompatybilne analizatory ?
Odpowiedź:  Zamawiający  wyraża zgodę.  

* Pytanie nr 36 – dot. zad. 16 
      Czy Zamawiający wymaga aby paski z gradientem stężeń były na nośniku plastikowym ?

Odpowiedź:   Zamawiający  wymaga  aby  paski  z  gradientem  stężeń  były  wyłącznie   na  nośniku 
plastikowym.

* Pytanie nr  37 – dot. zad.16, poz. 1 i 2 
      Czy Zamawiający wymaga aby paski z poz 1 i 2 pochodziły od jednego producenta? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby paski z poz 1 i 2 pochodziły od jednego producenta.

* Pytanie nr  38– dot. zad. 16, poz. 1 
  Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  aby  paski  pakowane  były  pojedynczo   oraz  żeby opakowanie 

zawierało po 30 szt? (każdy pasek plastikowy zapakowany oddzielnie)?
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

* Pytanie nr  39 – dot. zad. 23 - Podłoża chromogenne
    Czy Zamawiający dopuści we wszystkich pozycjach podłoża chromogenie w opakowaniach 20 szt oraz 

przeliczenie odpowiedniej ilości opakowań z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę?
Odpowiedź: Zamawiający  nie dopuszcza.

* Pytanie nr  40 – dot. zad. 23 - Podłoża chromogenne
     Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie podłoża chromogenie były dedykowane do badań próbek 

pacjentów, do diagnostyki klinicznej (nie przemysłowej)?
Odpowiedź:  Zamawiający wymaga aby wszystkie podłoża chromogenie były dedykowane do badań  
próbek pacjentów, do diagnostyki klinicznej (nie przemysłowej). 
* Pytanie nr  41 – dot. zad. 23, poz 11 i 12 - Podłoża chromogenne
Co  Zamawiający  ma  na  myśli  w  poz  11  oraz  12?  Wyszczególnione  nazwy  nie  są  jasne  dla 
Wykonawcy o jaki produkt chodzi Zamawiającemu.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż chodzi o różnicowanie wstępne Ecoli, Klebsiella, Protus.

* Pytanie nr  42 – dot. zad. 24, poz. 1
      Czy Zamawiający w poz. nr 1. TSH dopuści podziału tej pozycji na 1a. w ilości 48 opakowań testu o 

standardowej czułości i 1b. w ilości 2 opakowań testu o podwyższonej czułości w celu dostosowania 
rodzaju testu do potrzeb diagnostycznych ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
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* Pytanie nr  43 – dot. zad. 24, poz. 21
      Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w poz 21 Wykonawca zaoferował dwa produkty Lyme  
       IgG i Lyme IgM (taka sama cena jednostkowa opakowania/testu)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr  44 – dot. zad. 24, poz. 87
     Prosimy o podzielenie ilości 30 op. rocznie kart do aparatu do identyfikacji i lekowrażliwości na niżej 

wyszczególnione grupy aby Wykonawca mógł złożyć ofertę na ilości poszczególnych kart zgodnie z 
zapotrzebowaniem Zamawiającego, różne rodzaje kart są w różnych cenach, dlatego zaoferowanie 
ich w jednej pozycji nie jest możliwe:
1. Identyfikacja Gram plus
2. Identyfikacja Gram minus
3. Identyfikacja Neisseria Haemophilus
4. Identyfikacja beztlenowce i Corynebacterium
5. Identyfikacja Grzyby
6. Antybiogram Gram plus/ Gram minus
7. Antybiogram Grzyby

      Odpowiedź: Poniżej podział ilości dot poz. 87; 
      identyfikacja Gram + :9

identyfikacja Gram  - :9
identyfikacja Neisseria, Haemophilus : 1
identyfikacja beztlenowce i Coryne : 1
identyfikacja grzyby : 1

      antybiogram Gram+ i - : 8
antybiogram grzyby 

     * Pytanie nr  45 – dot. zad. 24, poz. 97
     Nie ma dostępnego podłoża do aparatu  specjalnie dedykowanego grzybom. Czy Zamawiający wyraża 

zatem  zgodę na wykreślenie tej  pozycji,  ponieważ w pozostałych  pozycjach  są wyszczególnione 
wszystkie  dostępne  rodzaje  podłóż  do  wykrywania  drobnoustrojów  i  grzybów  z  krwi  i  płynów 
ustrojowych?
 Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie pozycji 97 z zadania 24. 

     * Pytanie nr  46 – dot. zad. 24, poz. 61,62,63,65
    Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji: 61,62,63 oraz 65 do odrębnego pakietu?  

Pozwoli to na większa konkurencyjność składanych ofert przez większą ilość wykonawców.
 Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 20 (wykreślono).

* Pytanie nr  47 – dot. zad. 24, poz. 97
      Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na wykreślenie poz 97? UZASADNIENIE: Wykonawca ma w 

ofercie nowe podłoże uniwersalne oferowane w poz 96  w którym odbywa się zarówno detekcja 
drobnoustrojów tlenowych jak również grzybów? 

a. Jeśli  tak to  w poz 96 jaką ilość  opakowań Wykonawca  powinien uwzględnić  (dodać ilość 
opakowań z poz 96+97?)

       Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie poz. 97.
                            Realizacja zamówienia  wg poz. 96 w ilości 5opak   (nie dodawać 96 i 97).

    * Pytanie nr  48 – dot. zad. 24, poz. 98
      Czy  Zamawiający  ma  na  myśli  podłoże  beztlenowe  zawierające  w  swoim składzie  inhibitor 

antybiotyków (FN) czy bez inhibitora (SN)?
 Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli podłoże FN.
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* Pytanie nr  49 – dot. zad. 24, poz. 91
      Czy Zamawiający wyraża zgodę na rozdzielenie kosztów serwisu dwóch aparatów na nr 91a dla 

aparatu dzierżawionego i 91b dla aparatu Vidas własnego.? (Uzasadnienie: koszty serwisu każdego 
aparatu są inne, a ich uśrednienie nie będzie korzystne cenowo dla Zamawiającego)
 Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jak wyżej.

* Pytanie nr  50 – dot. zad. 24, poz. 89
   Czy Zamawiający może doprecyzować ile jakich szczepów kontrolnych Zamawiający potrzebuje,

1) Skrócone  Identyfikacje Gram plus/ gram minus/Neisseria Haemophilus/Beztlenowce
2) Antybiogramowe gram plus
3) Antybiogramowe gram minus 
Ceny wyżej wymienionych grup są różne, Nie ma możliwości wyceny wszystkich  w jednej cenie.

        Odpowiedź: Zamawiający potrzebuje 
1) Skrócone  Identyfikacje Gram plus/ gram minus/Neisseria Haemophilus/Beztlenowce- 2 szt
2) Antybiogramowe gram plus – 4 szt
3) Antybiogramowe gram minus – 4 szt

     * Pytanie nr  51 – dot. zad. 24
      Czy Zamawiający może wyjaśnić jakie testy zamawiający wyspecyfikował w pozycjach 100 i 101 lub 

czy nie nastąpiła omyłka gdyż podobne testy są w poz. 23 i 24 ?
       Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż należy uwzględnić tylko poz. 23 i 24, natomiast poz. 100 i 101 

należy wykreślić.

     * Pytanie nr  52 – dot. umowy §2 ust. 4
      Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 7 dni roboczych?

 Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody.

* Pytanie nr  53 – dot. umowy §3 ust. 3
      Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ostatniego zdania: „W przypadku nie wywiązania się 

przez Wykonawcę z obowiązków wymienionych w niniejszym paragrafie zobowiązany jest on do 
zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości towaru, którego uchybienie dotyczy”?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ostatniego zdania: „W przypadku nie wywiązania  
się przez Wykonawcę z obowiązków wymienionych w niniejszym paragrafie zobowiązany jest on do  
zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości towaru, którego uchybienie dotyczy”

* Pytanie nr  54 – dot. umowy §8 ust. 3
Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie: „W tej sytuacji ceny jednostkowe netto pozostają bez 
zmian.”?

       Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie: „W tej sytuacji  ceny jednostkowe netto  
pozostają bez zmian.”

* Pytanie nr  55 – dot. umowy §9 ust. 3
      Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie numeru umowy - numerem zamówienia?

 Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie numeru umowy - numerem zamówienia?

     * Pytanie nr  56 – dot. zad. 17 – Testy chromatograficzne
a.  Czy Zamawiający wydzieli poz 2 do osobnego pakietu co pozwoli wyspecjalizowanym 
firmą na złożenie korzystnej oferty?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

b.  Czy w poz 2 Zamawiający dopuszcza test kasetkowy immunoenzymatyczny?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
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c.  Czy w poz 2 Zamawiający wymaga testu do równoczesnego wykrywania antygenu 
dehydrogenezy glutaminowej GDH i toksyny A i B Clostridium difficile w próbkach kału 
na jednej kasetce?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza.

d.  Czy w poz 2 Zamawiający wymaga testu  o wykrywalności toksyny A na poziomie nie 
gorszym niż  0,7 ng/ml, toksyny B nie gorszym niż 0,2 ng/ml i GDH nie gorszym niż 0,8 
ng/ml.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza.

e.  Czy w celu potwierdzenia zgodności oferowanego asortymentu w poz 2 z wymogami 
SIWZ Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą metodyki wykonania testu?

      Odpowiedź: Zamawiający  wymaga  przedłożenia wraz z ofertą metodyki wykonania testu.

     * Pytanie nr  57 – dot. zad. 20 – testy identyfikacyjne biochemiczne 
Czy Zamawiający wydzieli  poz  2  do  osobnego pakietu  co  pozwoli  wyspecjalizowanym firmą  na 
złożenie korzystnej oferty?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

* Pytanie nr  58 – dot. zad. 11  

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 34 podłoża na płytce o średnicy 140mm?
Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza  w poz 34 podział na:
poz. 34 a – podłoża na płytce o średnicy 120mm – 500 szt
poz. 34 b – podłoża na płytce o średnicy 140mm – 200 szt

* Pytanie nr 59 – dot. zad.  12

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania krążków tabletkowych?
Odpowiedź:    Zamawiający  wymaga zaoferowania krążków tabletkowych  

* Pytanie nr 60 – dot. zad. 21 

Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na zaoferowanie dwóch dyspenserów 6-cio pozycyjnych do płytek  
90mm? 
Odpowiedź:    Zamawiający  wyraża zgodę.   

* Pytanie nr 61 – dot. zad. 6, pozycji 2

Czy Zamawiający wyrazi  zgodę  na  wydzielenie  poz.  2  z  zadania  nr  6  i  utworzenie  oddzielnego 
zadania?

Odpowiedź:    Zamawiający nie wyraża zgody.   

* Pytanie nr 62 – dot. zad. 17, pozycji 2 

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie szybkiego testu immunoenzymatycznego na osobnych 
kasetkach do wykrywania toksyn A/B Clostridium difficile, oraz osobnych do wykrywania antygenu 
GDH i utworzenie dwóch oddzielnych pozycji w zadaniu nr 17?

Odpowiedź:    Zamawiający wyraża zgodę.   
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* Pytanie nr 63 – dot. zad. 17, pozycji nr 5 

Prosimy o doprecyzowanie wymaganych parametrów dla testów do wykrywania leków i narkotyków 
w moczu – Zamawiający podał jedynie 5 parametrów z 10 wymaganych.

Odpowiedź:  Zamawiający doprecyzowuje wymagane parametry:

AMP, BZO,THC,COC,MTD,OPI,BAR,MET,TCA,PCP

* Pytanie nr  64 – dot. zad. 17, pozycji nr 6

Prosimy o wykreślenie parametrów dotyczących pozycji  5 z pozycji  nr 6 (w związku z zaistniałą 
omyłką pisarską).

Odpowiedź:  Zamawiający  wykreśla  parametry  dotyczących pozycji 5 z pozycji nr 6 (w związku z  
zaistniałą omyłką pisarską).

* Pytanie nr  65 – dot. zad. 25, pozycji nr 5:

 Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na wydzielenie poz. 5 z zadania nr 25 i  utworzenie oddzielnego 
zadania?

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. 

 UWAGA:
Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców należy indywidualnie uwzględnić 
zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia.
 

                                Z poważaniem
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