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Bolesławiec, dnia 3 lipca 2015r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: sukcesywne dostawy
drobnego sprzętu laboratoryjnego, drobnych odczynników i testów laboratoryjnych oraz elektroforezy z
dzierżawą zestawu. Znak sprawy: 4/drobny sprzęt laboratoryjny/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 1 poz. 2
Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania odczynnika gotowego do użycia bez konieczności rozcieńczania?
Odpowiedź Zamawiającego
Nie, Zamawiający nie oczekuje zaoferowania odczynnika gotowego do użycia bez konieczności rozcieńczania.
Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 15
Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane zestawy zawierały odpowiednią do wielkości oznaczeń/opakować ilość
płytek i mieszadełek jednorazowych?
Odpowiedź Zamawiającego
Tak, Zamawiający wymaga, aby zaoferowane zestawy zawierały odpowiednią do wielkości oznaczeń/opakować
ilość płytek i mieszadełek jednorazowych.
Pyt. nr 3. Dotyczy zadania nr 16 poz. 2
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania testu o czułości i specyficzności 100% w stosunku do referencyjnej metody
endoskopowej.
Odpowiedź Zamawiającego
Nie, Zamawiający nie wymaga zaoferowania testu o czułości i specyficzności 100% w stosunku do referencyjnej
metody endoskopowej.
Pyt. nr 4. Dotyczy zadania nr 16 poz. 4
Czy Zamawiający w celu uzyskiwania wiarygodnych wyników wymaga dostarczenia kontroli dodatniej i ujemnej w
postaci płynnej (po 1 ml każdej) do zestawu do wykrywania krwi utajonej w kale.
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Odpowiedź Zamawiającego
Nie, Zamawiający nie wymaga dostarczania kontroli dodatniej i ujemnej w postaci płynnej (po 1 ml każdej) do
zestawu do wykrywania krwi utajonej w kale.
Pyt. nr 5. Dotyczy SIWZ p. 6.4
Prosimy o wyjaśnienie czy do oferty należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że oferowany wyrób spełnia
wymogi Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych oraz ulotki potwierdzające SIWZ?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający zgodnie z punktem 6.4 SIWZ wymaga złożenia wyłącznie oświadczenia o treści wskazanej w
przywołanym punkcie. Zamawiający nie wymaga składania wraz z ofertą ulotek potwierdzających SIWZ.
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