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Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: sukcesywne dostawy
odczynników laboratoryjnych w zakresie bakteriologii, koagulologii, immunochemii wraz z dzierżawą
analizatorów. Znak sprawy: 3/bakteriologia – koagulologia - immunochemia/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 8 poz. 4. Załącznik 2 do SIWZ
Czy Zamawiający w Zadaniu nr 8 poz. 4 dopuści oddzielny test do wykrywania Clostridium toksyna A+B w ilości
300 sztuk oraz Clostridium GDH w ilości 300 sztuk?
Ze względów diagnostycznych wskazane jest zastosowanie dwóch oddzielnych testów do wykrywania toksyny i
GDH Clostridium. Pozwoli to na złożenie oferty większej ilości Wykonawcom, dając tym samym Zamawiającemu
możliwość wyboru oferty najkorzystniejszej cenowo. Testy do równoczesnego wykrywania Clostridium A i B +
GDH posiada w swojej ofercie tylko jeden Wykonawca.
Odpowiedź Zamawiającego
Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w zadaniu nr 8 poz. 4 oddzielnych testów do wykrywania
Clostridium toksyna A+B w ilości 300 sztuk oraz Clostridium GDH w ilości 300 sztuk. Jednocześnie upoważnia do
dodania jednego wiersza w Formularzu cenowym w zadaniu nr 8 po poz. 4 (załącznik nr 2 do SIWZ) celem
umożliwienia wycenienia drugiego zaoferowanego testu tj. Clostridium GDH. W pozycji 4 należy wycenić
Clostridium toksyna A+B.
Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 8 poz. 1. Załącznik 2 do SIWZ
Czy Zamawiający wymaga 50 sztuk, czy 5000 sztuk?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wymaga 50 sztuk.
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Pyt. nr 3. Dotyczy Zadania nr 8 poz. 2. Załącznik 2 do SIWZ
Czy Zamawiający wymaga 120 sztuk, czy 12000 sztuk?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wymaga 120 sztuk.
Z poważaniem

