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Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: sukcesywne dostawy
drobnego sprzętu laboratoryjnego, drobnych odczynników i testów laboratoryjnych oraz elektroforezy z
dzierżawą zestawu. Znak sprawy: 4/drobny sprzęt laboratoryjny/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 10 poz. 1 i 2
Czy Zamawiający wymaga wymazówek transportowych o średnicy minimum 13mm?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza wymazówki transportowe o średnicy minimum 13mm.
Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 10 poz. 1
Czy Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą dokumentu potwierdzającego przeżywalności min. 7
mikroorganizmów w czasie do 72 godziny? Dokument ten potwierdzi jakość zaoferowanych podłoży
transportowych.
Odpowiedź Zamawiającego
Nie, Zamawiający nie wymaga przedłożenia wraz z ofertą dokumentu potwierdzającego przeżywalności min. 7
mikroorganizmów w czasie do 72 godziny.
Pyt. nr 3. Dotyczy zadania nr 10 poz. 7 i 8
Czy Zamawiający wymaga probówek z wywinięciem ułatwiającym uchwyt i z kręgami znakującymi pojemność?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza probówki z wywinięciem ułatwiającym uchwyt i z kręgami znakującymi
pojemność.
Pyt. nr 4. Dotyczy zadania nr 16 poz. 1
Czy Zamawiający wymaga testów o czułości min. 3ng/ml?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza testy o czułości min. 3ng/ml.
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Pyt. nr 5. Dotyczy zadania nr 16 poz. 4
Czy Zamawiający dopuści testy o czułości 40ng/ml?
Odpowiedź Zamawiającego
Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania testów o czułości 40ng/ml.
Pyt. nr 6. Dotyczy zadania nr 16 poz. 6
Czy Zamawiający dopuści testy o czułości 1ng/ml?
Odpowiedź Zamawiającego
Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania testów o czułości 1ng/ml.
Pyt. nr 7. Dotyczy zadania nr 20
Czy Zamawiający wymaga dzierżawy systemu zautomatyzowanego w którym próbka pobierana jest automatycznie z
naczynek i dozowana na żel za pomocą jednorazowych bezmembranowych aplikatorów, czy też systemu
manualnego w którym próbki na żel nakłada się ręcznie?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający wymaga dzierżawy systemu zautomatyzowanego, w którym próbka pobierana jest automatycznie
z naczynek i dozowana na żel za pomocą jednorazowych bezmembranowych aplikatorów.
Pyt. nr 8. Dotyczy zadania nr 20
Czy Zamawiający wymaga maksymalnie 12 czy też maksymalnie 24 próbki na żel?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający wymaga maksymalnie 12 próbek na żel.
Pyt. nr 9. Dotyczy zadania nr 20
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania 12ml kontroli normalnej czy też 6 ml kontroli normalnej i 6 ml kontroli
patologicznej?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający wymaga zaoferowania 12 ml kontroli normalnej.
Pyt. nr 10. Dotyczy zadania nr 20
Czy Zamawiający wymaga stężonego płynu barwiącego i odbarwiającego stabilnego po rozcieńczeniu min.
6 miesięcy w temp. pokojowej?
Odpowiedź Zamawiającego
Tak, Zamawiający wymaga stężonego płynu barwiącego i odbarwiającego stabilnego po rozcieńczeniu min.
6 miesięcy w temp. pokojowej.
Pyt. nr 11. Dotyczy zadania nr 20
Czy w celu potwierdzenia zgodności oferowanego systemu do elektroforezy z wymogami SIWZ Zamawiający
wymaga przedłożenia wraz z ofertą ulotek/metodyk?
Odpowiedź Zamawiającego
Nie, Zamawiający nie wymaga przedkładania wraz z ofertą ulotek/metodyk.
Pyt. nr 12. Dotyczy zadania nr 22 poz. 13 - 14
Czy Zamawiający dopuści wężyk o długości 19cm?
Odpowiedź Zamawiającego
Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wężyka o długości 19cm
Pyt. nr 13. Dotyczy zadania nr 22 poz. 15
Czy Zamawiający dopuści standardowe igły bez zabezpieczenia przeciwzakłuciowego?
Odpowiedź Zamawiającego
Nie, Zamawiający nie dopuszcza standardowych igieł bez zabezpieczenia przeciwzakłuciowego.

Pyt. nr 14. Dotyczy zadania nr 22 poz. 16
Czy Zamawiający dopuści standardowe uchwyty i igły bez wizualnej kontroli wkłucia oraz zabezpieczenia
przeciwzakłuciowego?
Odpowiedź Zamawiającego
Nie, Zamawiający nie dopuszcza standardowych uchwytów i igieł bez wizualnej kontroli wkłucia oraz
zabezpieczenia przeciwzakłuciowego.
Z poważaniem

