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Bolesławiec, dnia 16 września 2015r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: sukcesywne dostawy
odczynników serologicznych. Znak sprawy: 6/serologia/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 9
Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty pozytywnej opinii IHiT w Warszawie o oferowanych testach
mikrokolumnowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami IHiT „Medyczne zasady pobierania krwi, oddzielania
składników i wydawania, obowiązujące w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi” – Warszawa 2014 –
Wydanie III”, rozdz. 7. pkt 7.5, który na podstawie ustawy z dn. 22 sierpnia 1997r. o publicznej służbie krwi (Dz. U.
Nr 106, poz 681, z późn. zm.) stanowi w Polsce obowiązujące przepisy w jednostkach organizujących publicznej
służby krwi?
Odpowiedź Zamawiającego
Nie, Zamawiający zgodnie z zapisami SIWZ nie wymaga załączenia do oferty pozytywnej opinii IHiT w Warszawie
o oferowanych testach mikrokolumnowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami IHiT „Medyczne zasady
pobierania krwi, oddzielania składników i wydawania, obowiązujące w jednostkach organizacyjnych publicznej
służby krwi.”
Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 9
Czy wymagany „odczynnik” w zadaniu numer 9, Zamawiający rozumie jako odczynnik niezbędny do zawieszania
krwinek wzorcowych o terminie przydatności min. 6 miesięcy od daty otwarcia butelki?
Odpowiedź Zamawiającego
Tak, Zamawiający w zadaniu nr 9 przez użyte słowo „odczynnik” rozumie jako odczynnik niezbędny do zawieszania
krwinek wzorcowych o terminie przydatności min. 6 miesięcy od daty otwarcia butelki.
Pyt. nr 3. Dotyczy zadania nr 9
Prosimy o podanie pojemności (liczby kart) jaką maksymalnie winna posiadać wymagana wirówka serologiczna?
Odpowiedź Zamawiającego
Zaoferowana wirówka powinna posiadać pojemność (liczba kart) od 4 do 6 kart maksymalnie.
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Pyt. nr 4. Dotyczy zadania nr 9
Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane karty i sprzęt pochodziły od tego samego producenta, co jest zgodne z
rozdz. 7.5 aktualnie obowiązujących przepisów (Medyczne zasady pobierania krwi, oddzielania składników i
wydawania, obowiązujące w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi” – Instytut Hematologii i
Transfuzjologii, Warszawa 2014 – Wydanie III)?
Odpowiedź Zamawiającego
Nie, Zamawiający nie wymaga, aby oferowane karty i sprzęt pochodziły od tego samego producenta.
Pyt. nr 5. Dotyczy zadania nr 9
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania krwinek wzorcowych do screeningu przeciwciał w PTA/LISS, które należy
uwzględnić w dodatkowym wierszu formularza cenowego?
Odpowiedź Zamawiającego
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1 (pismo znak: ZOZ/NZP/185/2015 z dnia 16 września 2015r.) Zamawiający
nie wymaga zaoferowania krwinek wzorcowych do screeningu przeciwciał w PTA/LISS. Zamawiający informuje,
że nie należy uwzględniać krwinek wzorcowych do screeningu przeciwciał w PTA/LISS w dodatkowym wierszu
formularza cenowego.
Pyt. nr 6. Dotyczy zadania nr 9
Czy zamawiający wymaga zaoferowania takiej samej ilości końcówek do pipet oraz odczynnika (poz. 2 i 3), aby
zapewnić możliwość wykonywania badań opisanych w poz. 1 formularza cenowego w całym okresie obowiązującej
umowy, tj. przez 36-mcy?
Odpowiedź Zamawiającego
Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania takiej samej ilości końcówek do pipet oraz odczynnika (poz. 2 i 3), aby
zapewnić możliwość wykonywania badań opisanych w poz. 1 formularza cenowego w całym okresie obowiązywania
umowy tj. przez 36 m-cy.
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