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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 aby końcówki do pipet oraz pipety automatyczne były tego samego producenta oraz
posiadały deklaracje zgodność CE lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych?
Odpowiedź Zamawiającego
Nie, Zamawiający nie wymaga, aby końcówki do pipet oraz pipety automatyczne były tego samego producenta.
Końcówki do pipet oraz pipety automatyczne muszą posiadać deklaracje CE lub zgłoszenie do rejestru wyrobów
medycznych, a Wykonawca zgodnie z treścią punktu 6.4.1. SIWZ jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o
treści wskazanej w tym punkcie.
Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 9
Prosimy o doprecyzowanie czy w związku z tym, że badanie będzie wykonywane na 3 krwinkach wzorcowych
wymaga się aby karty posiadały 2x3 dołki w pozycji 1?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający informuje, że nie określa ilości dołków na karcie. Zgodnie z kolumną 5 Formularza cenowego, ilość
kart w opakowaniu oraz ilość dołków na karcie ma podać Wykonawca, tak aby podane ilości umożliwiły
Zamawiającemu wykonanie 5 100 badań.
Pyt. nr 3. Dotyczy zadania nr 9
Ponieważ do badania przeciwciał na 3 krwinkach wzorcowych (poz. 1 zadania nr 9) są niezbędne krwinki do
wykrywania przeciwciał prosimy o wskazanie czy Zamawiający wymaga aby w pozycji 3: odczynnik (wg
wykonawcy – podać) zaoferować również krwinki do wykrywania przeciwciał gotowe do użycia do mikrometody?
Odpowiedź Zamawiającego
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Zamawiający informuje, zgodnie z wcześniejszymi udzielonymi odpowiedziami, że w ramach tego zadania nie
będzie kupował krwinek wzorcowych do wykrywania przeciwciał. W pozycji 3 odczynnik Formularza cenowego,
należy zaoferować odczynnik niezbędny do zawieszania krwinek wzorcowych.
Pyt. nr 4. Dotyczy zadania nr 9
Jeżeli Zamawiający będzie stosował do badania PTA-LISS kwrinki do wykrywania przeciwciał innego rodzaju niż
gotowe do użycia oraz innego producenta prosimy o wskazanie gęstości krwinek tj. Ht.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie będzie określał gęstości krwinek (Ht), ponieważ w ramach tego zadania, nie będzie kupował
krwinek wzorcowych.
Pyt. nr 5. Dotyczy zadania nr 9
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na harmonogram dostaw dla odczynników (w tym krwinek – jeśli dotyczy) w celu
zapewnienia gwarantowanych stanów magazynowych pod realizację dostaw zadania nr 9?
Odpowiedź Zamawiającego
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na harmonogram dostaw dla odczynnika niezbędnego do zawieszania krwinek
wzorcowych, w celu zapewnienia gwarantowanych stanów magazynowych.
Pyt. nr 6. Dotyczy zadania nr 9
Ponieważ karty z pozycji 1 oraz odczynniki będą dostarczane do wykonawcy spoza terytorium RP czy Zamawiający
wyrazi zgodę na dostawy zgodnie z harmonogramem lub w terminie 14 dni od złożenia zamówienia?
Odpowiedź Zamawiającego
Tak, Zamawiający wyraża zgodę aby dostawy były realizowane zgodnie z harmonogramem dostaw dla odczynnika
niezbędnego do zawieszania krwinek wzorcowych i kart i/lub w terminie 14 dni od złożenia zamówienia.
Pyt. nr 7. Dotyczy zadania nr 1 poz. 1
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania surowicy antyglobulinowej poliwalentnej barwionej na zielono?
Odpowiedź Zamawiającego
Nie, Zamawiający nie wymaga zaoferowania surowicy antyglobulinowej poliwalentnej barwionej na zielono.
Pyt. nr 8. Dotyczy zadania nr 2 poz. 1
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania odczynnika papainowego płynnego bezpośrednio gotowego do użycia
(badania na CITO)?
Odpowiedź Zamawiającego
Nie, Zamawiający nie wymaga zaoferowania odczynnika papainowego płynnego bezpośrednio gotowego do użycia
(badania na CITO)
Z poważaniem

