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Bolesławiec, dnia 19 maja 2015r.

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 projektu umowy § 8 ust. 1c. Załącznik 6 do SIWZ.
Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuści zaoferowanie odczynników z terminem ważności 6 miesięcy
od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego.
Swoją prośbę motywujemy tym, że taki termin ważności gwarantuje nam Producent oferowanych podłoży.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający informuje, że w w/w zakresie udzielił już odpowiedzi w piśmie z dnia 19 maja 2015r., znak:
ZOZ/NZP/40/2015 (odp. na pyt nr 11).
Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 12, l.p. 1, Załącznik 2A1 do SIWZ
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania analizatora z 2009 r. po kompleksowym
przeglądzie oraz z pełną bezpłatną gwarancją serwisową w okresie obowiązywania umowy dzierżawy.
Odpowiedź Zamawiającego
Nie, Zamawiający wyraża zgody na możliwość zaoferowania analizatora z 2009r.
Pyt. nr 3. Dotyczy Zadania nr 12, l.p. 10, Załącznik 2A1 do SIWZ
W związku z zapisem w pkt 10 parametrów oferowanego analizatora dotyczącym możliwości zastosowania
gotowego suplementu wzbogacającego hodowlę w przypadku materiałów poniżej 0,5ml (krew oraz płyny ustrojowe)
zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie ilości zestawów gotowych suplementów wzbogacających
(certyfikowanych oznaczonych CE –IVD), jaką powinni wycenić poszczególni wykonawcy w pkt. 6 tabeli
asortymentowo – cenowej stanowiącej załącznik nr 2A do SIWZ.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający informuje, że zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia nie przewiduje pobierania próbek do analizy
poniżej 0,5 ml. Zamawiający w celu zabezpieczenia ewentualnego wystąpienia konieczności pobrania próbki do
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analizy poniżej 0,5ml, chce wyłącznie posiadać informacje na temat gotowych suplementów wzbogacających, które
można dodawać do podłoża.
Z poważaniem

