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Bolesławiec, dnia 19 maja 2015r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: sukcesywne dostawy
odczynników laboratoryjnych w zakresie bakteriologii, koagulologii, immunochemii wraz z dzierżawą
analizatorów. Znak sprawy: 3/bakteriologia – koagulologia - immunochemia/15.
W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego
zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.
PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO
Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 6 poz. 5. Załącznik 2 do SIWZ
Proszę o wskazanie zakresu stężeń antybiotyku: PenicilinG P 0,002-32 lub Penicilin G P 0,16-256.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający informuje że zakres stężenia antybiotyku wynosi Penicilin G P 0,16-256.
Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 8 poz. 4. Załącznik 2 do SIWZ
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie 2 odrębnych testów C.difficile toksyna A i B oraz C.difficile GDH?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający informuje, że w w/w zakresie udzielił już odpowiedzi w piśmie z dnia 19 maja 2015r., znak:
ZOZ/NZP/37/2015 (odp. na pyt nr 1).
Pyt. nr 3. Dotyczy Zadania nr 12. poz. 5. Załącznik 2A1 do SIWZ
Czy Zamawiający w Zadaniu nr 12 w Zestawienie parametrów techniczno – użytkowych pkt. 5 dopuści aparat 96
miejscowy?
Odpowiedź Zamawiającego
Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania aparatu 96 miejscowego.
Pyt. nr 4. Dotyczy Zadania nr 12. poz. 7, 9, 10. Załącznik 2A1 do SIWZ
Czy Zamawiający w Zadaniu nr 12 w Zestawienie parametrów techniczno – użytkowych pkt. 7, 9, 10 dopuści do
pozytywnej oceny jakościowej zastosowany w butelkach producenta system rozcieńczeń, zapewniający neutralizację
antybiotyków oraz białych krwinek?
Oferowane pożywki w butelkach zapewniają możliwe największy stopień rozcieńczenia (dziewięćset krotny stopień
rozcieńczenia w przypadku minimalnej objętości próbki) oraz zwalidowane są dla pacjentów poddanych
antybiotykoterapii.
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U pozostałych producentów ta metoda nie zadziała, ponieważ stosunek objętości próbki krwi do objętości pożywki
jest zbyt niski i muszą być zastosowane inhibitory w butelkach.
Odpowiedź Zamawiającego
Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w zadaniu nr 12 w poz. 7, 9, 10 zastosowany w butelkach
producenta system rozcieńczeń, zapewniający neutralizację antybiotyków oraz białych krwinek, pod warunkiem
spełnienia pozostałych wymogów punktu 7, 9, 10 (załącznika 2A1) oraz punktu 6.4.2. SIWZ.
Z poważaniem

