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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA 

 
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartość 
207000 euro na dostawę: odczynników koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatora zgodnie z dodatkiem 2 i 
5 do SIWZ - CPV-33696500-0 Odczynniki laboratoryjne. 
 

Znak sprawy: SPZOZ Koagulologia / 2015   Nr ogłoszenia 235952 z dnia 10 -09- 2015r 
                

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

 

1. Czy Zamawiający dopuści analizator używany po kapitalnym remoncie? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

2. Czy zamawiający dopuści analizator w pełni automatyczny, wykonujący oznaczenia metodą wykrzepiania, 
chromogenną i immunologiczną - detekcja powstającego skrzepu metodą wiskozymetryczną? Metoda ta 
nie ustępuje metodzie optycznej a dodatkowo umożliwia badanie próbek hemolitycznych, lipemicznych i 
żółtaczkowych, ponieważ jest niewrażliwa na różnego rodzaju przebarwienia próbek, które to dyskwalifikują 
je do badania metodą optyczną.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
3. Czy Zamawiający dopuści analizator wyposażony w wewnętrzny czytnik kodów paskowych wymagający 

przesunięcia kodu przed skanerem? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
4. Czy Zamawiający dopuści analizator obsługiwany wyłączenie za pomocą klawiatury? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
5. Czy Zamawiający dopuści analizator z oprogramowaniem w języku polskim rezygnując jednocześnie ze 

skali punktowej? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
6. Czy Zamawiający dopuści rekombinowaną tromboplastynę ludzką (ISI ok. 1.0) trwałą 5 dni na pokładzie 

analizatora oraz pół miesiąca w temperaturze lodówki? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
7. Czy Zamawiający dopuści odczynnik do APTT, ciekły gotowy do użycia oparty na syntetycznych 

polifenolach o trwałości 10 dni na pokładzie analizatora? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
8. Czy Zamawiający dopuści odczynnik do D-dimerów ciekły gotowy do użycia, stabilny na pokładzie 15 dni, z 

liniowością bez wstępnego rozcieńczenia wynoszącą: 220 – 20 000 ng/ml? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
9. Czy Zamawiający dopuści analizator bez modemu serwisowego? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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