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do wszystkich Wykonawców 
 
 

O D P O W I E D Ź nr 2  
na zapytania w sprawie SIWZ 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-06-24 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie 

zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. 

poz. 1986 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: 

Dostawa odczynników do analizatorów koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatorów 

(podstawowego i back-up), 

Treść wspomnianej prośby oraz odpowiedzi Zamawiającego są następujące : 

 

Pytanie 1 - ad. Zał nr 2 do SIWZ  

Czy Zamawiający dopuści analizator  podstawowy  nie starszy niż rok produkcji 2014 po przeglądzie 

sprawny technicznie? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 

 

Pytanie 2 - ad. Zał nr 2 do SIWZ  

Czy Zamawiający dopuści certyfikat FDA jako certyfikat jednostki notyfikowanej? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga. 

 

Pytanie 3 - ad. Zał nr 2 do SIWZ  

Czy Zamawiający wymaga, aby czas rekonstytucji materiałów kontrolnych był standardowy i nie 

dłuzszy niż 30 min? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby czas rekonstytucji materiałów kontrolnych był zgodny z 

zaleceniami producenta materiałów kontrolnych zawartych w ulotkach. 
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Pytanie 4 - ad. Zał nr 2 do SIWZ  

Czy poprzez "możliwość załadunku kuwet w trakcie pracy analizatora" Zamawiający rozumie 

możliwość ich załadunku bez konieczności zaznaczania faktu włożenia kuwet w oprogramowaniu 

analizatora (aparat sam powinien rozpoznawać obecność kuwet)?   

Odpowiedź: Zamawiający poprzez sformułowanie "możliwość załadunku kuwet w trakcie pracy 

analizatora" rozumie możliwość załadunku kuwet na pokład analizatora bez konieczności 

przerywania jego pracy, to jest bez przerywania wykonywanych oznaczeń. 

 

Pytanie 5 - ad. Zał nr 2 do SIWZ  

Czy proponowane odczynniki powinny być oryginalnymi odczynnikami pochodzącymi od producenta 

analizatora? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga. 

 

Pytanie 6 - ad. Zał nr 2 do SIWZ  

Z uwagi na to, iz D-dimery stanowią ważną część kosztotwórczą oferty prosimy o odpowiedź czy 

Zamawiający  będzie wymagał  doliczenia odczynnika niezbędnego do wykonania tzw "powtórek" - 

badań w rozcieńczeniu w przypadku próbek, w których stężenie D-dimerów przekracza standardowy 

zakres pomiary testu. Jeśli Tak, prosimy o szacunkowe (np w %) ilości próbek w zakresach: 

a) 0-4000 ng/ml FEU  

b) 4000-7500 ng/ml FEU 

c) >7500 ng/ml FEU. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga doliczenia odczynnika niezbędnego do wykonania tzw 

"powtórek" - badań w rozcieńczeniu w przypadku próbek, w których stężenie D-dimerów 

przekracza standardowy zakres pomiary testu. 

 

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego 

zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ. 

 

Zamawiający 

 

 


