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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 14, l.pl. 3, Załącznik 2C1 do SIWZ
Czy Zamawiający dopuści możliwość oznaczeń parametrów wykrzepialnych za pomocą metody wiskozymetrycznej?
Oferowany w naszych aparatach wiskozymetryczna metoda oznaczeń parametrów wykrzepialnych jest szeroko
rozpropagowana na rynku zarówno w laboratoriach rutynowych jak i specjalistycznych oraz jako jedyna na rynku
jest w pełni niezależna od interferencji hemoglobiny, trój glicerydów oraz ikterii na wynik oznaczeń parametrów
wykrzepialnych.
Odpowiedź Zamawiającego
Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania oznaczeń parametrów wykrzepialnych za pomocą metody
wiskozymetrycznej.
Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 14, l.p. 4, Załącznik 2C1 do SIWZ
Czy Zamawiający dopuści aparat wykonujący ok. 100 różnych testów na godzinę?
Ponieważ sytuacja, w której aparat miałby wykonywać same testy PT w laboratorium jest nienaturalna i
niespotykana, dlatego oferowany przez nas opis wydajności analizatora bardziej przystaje do realnych warunków
laboratoryjnych i lepiej obrazuje jego szybkość pracy.
Odpowiedź Zamawiającego
Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania aparatu wykonującego nie mniej niż 100 różnych testów na
godzinę.
Pyt. nr 3. Dotyczy Zadania nr 14, l.p. 10, Załącznik 2C1 do SIWZ
Czy Zamawiający wymaga co najmniej 12 chłodzonych pozycji odczynnikowych?
Odpowiedź Zamawiającego
Tak, Zamawiający wymaga co najmniej 12 chłodzonych pozycji odczynnikowych.
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Pyt. nr 4. Dotyczy Zadania nr 14, l.p. 25, Załącznik 2C1 do SIWZ
Czy Zamawiający dopuści możliwość obsługi analizatora za pomocą klawiatury, bez możliwości obsługi za pomocą
ekranu dotykowego?
Odpowiedź Zamawiającego
Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania analizatora z obsługą za pomocą klawiatury, bez możliwości
obsługi za pomocą ekranu dotykowego.
Pyt. nr 5. Dotyczy parametry techniczne przedmiotu zamówienia, Zadania nr 14, l.p. 4, Załącznik 2C1
do SIWZ
Czy Zamawiający zgodzi się, aby przyznać maksymalną ilość punktów w przypadku udowodnionego braku potrzeby
analizy krzywej reakcji oznaczeń parametrów wykrzepialnych?
Oferowana przez nas metoda wiskozymetr ii jest niezależna od interferencji hemoglobiny, trój glicerydów i likterii,
dlatego nie ma typowych czynników interferujących które mogły by zakłócić jej przebieg. Tym samym ocena
poprawności przebiegu reakcji dla metody wiskozymetrycznej nie ma najmniejszego sensu. Podgląd krzywej reakcji
jest wymagany w przypadku podejrzeń interferencji w oznaczeniach metodami optycznymi, dlatego też nasz
analizator posiada funkcje podglądu krzywej reakcji dla oznaczeń optycznych.
Odpowiedź Zamawiającego
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację punktu 4, zadania nr 14 (załącznik nr 2C1 do SIWZ) w
Parametrach ocenianych przez Zamawiającego (ocena techniczna przedmiotu zamówienia). Zamawiający nie zgadza
się przyznać maksymalnej ilości punktów w przypadku udowodnionego braku potrzeby analizy krzywej reakcji
oznaczeń parametrów wykrzepialnych.
Z poważaniem

