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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartość 130000 
euro na dostawę odczynników do oznaczania hormonów wraz z dzierżawą  analizatora immunodiagnostycznego do 
ich oznaczeń, oraz kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych wraz z zainstalowaniem i przeszkoleniem 
personelu w zakresie obsługi w niezbędnej liczbie osób zgodnie z dodatkiem nr 2 i nr 5 do SIWZ  -  CPV–33696500-0 
Odczynniki laboratoryjne.

      Znak sprawy: SPZOZ Hormony / 2012   Nr ogłoszenia 391446 z dnia 10 -10- 2012r                       

Zamawiający zgodnie z art. 38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:

1. Dotyczy parametrów granicznych – dodatek nr 5 do SIWZ, pkt 8 – czy Zamawiający zaakceptuje analizator 

mieszczący jednocześnie odczynniki dla 15 rożnych oznaczeń, przy czym ilość ta nie jest ograniczona przez 

dodatkowe płyny, rozcieńczalniki itp.?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

2. Dotyczy parametrów granicznych – dodatek nr 5 do SIWZ, pkt 13 – czy Zamawiający zaakceptuje analizator, 

ktory kilka z wymienionych testów wykonuje w czasie dłuższym niż 40 minut (Hbs test potwierdzenia, HCV, 

HIV, Toxo, Rubella)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

3. Dotyczy parametrów granicznych – dodatek nr 5 do SIWZ, pkt 15 – czy Zamawiający zaakceptuje analizator, 

w którym dla kilku testow objętość martwa wynosi do 150µl (TSH, Troponina, Hbs, aHBs, PTH, VB12, HIV)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

4. Dotyczy wymogów dla odczynników – dodatek nr 2 do SIWZ, pkt 1 – czy Zamawiający zaakceptuje analizator 

mieszczący jednocześńie odczynniki dla 15 różnych oznaczeń, przy czym ilość ta nie jest ograniczona przez 

dodatkowe płyny, rozcieńczalniki itp.?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza (patrz pkt 1).

5. Dotyczy wymogów dla odczynników – dodatek nr 2 do SIWZ, pkt 3 – czy Zamawiający zaakceptuje analizator, 

który kilka z wymienionych testów wykonuje w czasie dłuższym niż 40 minut (Hbs test potwierdzenia, HCV, 

HIV, Toxo, Rubella)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza (patrz pkt 2).

6. Dotyczy wymogów dla odczynników – dodatek nr 2 do SIWZ, pkt 4 – czy Zamawiający zaakceptuje analizator, 

w którym dla kilku testów objętośc martwa wynosi do 150µl (TSH, Troponina, Hbs, aHBs, PTH, VB12, HIV)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza (patrz pkt 3).
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