Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
Sekcja Zamówień Publicznych
„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”
ZOZ/NZP/371/2016

Bolesławiec, dnia 24 listopada 2016r.
Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: sukcesywne dostawy
odczynników laboratoryjnych wg potrzeb Zamawiającego wraz z dzierżawą analizatorów oraz
laboratoryjnego systemu informatycznego w zakresie: biochemii, równowagi kwasowo zasadowej (RKZ),
analizy moczu metodą biochemiczną, analizy osadu moczu, immunodiagnostyki, hematologii,
bakteriologii. Znak sprawy: 14/laboratorium/16.
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 pakietu nr VIII, zadanie nr 1 (Załącznik nr 11a – Formularz cenowy)
W celu prawidłowego obliczenia ilości zestawów niezbędnej na cały okres umowy, którą należy podać w kolumnie
nr 6 formularza cenowego, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie długości, ilości oraz częstotliwości
serii wykonywanych badań dla pozycji od 1 do 4. Do każdej serii badań należy bowiem wykonać kalibrację i
kontrolę, a ilości zużywanych w tym celu studzienek reakcyjnych należy wziąć pod uwagę przy całkowitej kalkulacji
ostatecznej ilości zestawów.
Odpowiedź Zamawiającego
Ilość serii, częstotliwość wykonywanych badań została ujęta w ilości oznaczeń/badań.
Pyt. nr 2. Dotyczy pakietu nr VI, zadanie nr 1(Załącznik nr 11a – Formularz cenowy)
W związku z niewielką ilością oznaczeń przeciwciał przeciwko Borrelia IgG i IGM w płynie mózgowo –
rdzeniowym (pozycja 3 i 4) w okresie 48 miesięcy, czy Zamawiający będzie wymagał przy kalkulacji ilości
zestawów niezbędnej na cały okres umowy również uwzględnienia trwałości zestawów odczynnikowych po ich
otwarciu? Ze względu na specyfikę techniki oznaczeń, odczynniki po otwarciu mają określony okres przydatności do
użycia.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający wymaga przy kalkulacji ilości zestawów niezbędnej na cały okres umowy również uwzględnienia
trwałości zestawów odczynnikowych po ich otwarciu.
Z poważaniem
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