
16-100 Sokółka, ul. Gen. Sikorskiego 40  sekretariat 0857220463  e-mail i tel. kontakt. na stronie    www.szpitalsokolka.pl/kontakt.html      

                                                                                                         Sokółka dn. 23.07.2013 r 

WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartość 200000 euro na  dostawę 
Kod CPV:  33696500-0 - odczynniki laboratoryjne

• Krążki do antybiogramów, Grupa I 
• Odczynniki monoklonalne, Grupa II
• Odczynniki do analizy równowagi kwasowo-zasadowej i elektrolitów do aparatów Corning 248 i analizatora 

jonoselektywnego Rapidchem 744 
• Odczynniki serologiczne, Grupa IV 
• Odczynnik Giemsy, Grupa V 
• Zestaw do rozdziału elektroforetycznego białek surowicy, Grupa VI
• Odczynniki bakteriologiczne, Grupa VII
• Szczepy wzorcowe wraz z zestawem do ich przechowywania, Grupa VIII
• Płynne odczynniki bakteriologiczne, Grupa IX
• Testy do oznaczeń boreliozay, Grupa X
• Probówki, Grupa XI

      Znak sprawy: SPZOZ LAB2 / 2013   Nr ogłoszenia 281444 - 2013 z dnia 18 -07- 2013r                       

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

1. Dotyczy grupa I: c  zy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez krążki antybiotykowe pozytywnej opinii 
KORLD ?

Odpowiedź: Zamawiający nie odstąpi.

2. Dotyczy grupa VII: c  zy Zamawiający dopuści zaoferowanie MIC testów w opakowaniach typu blister?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

3. Dotyczy grupa VIII: c  zy Zamawiający dopuści zaoferowanie probówek i statywów od innego producenta?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

4. Dotyczy grupy nr III: czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 3 Płyn do napełniania elektrody referencyjnej, 
konfekcjonowanego w opakowaniu zawierającym 4 ampułki po 5 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

5. Dotyczy grupy nr III materiału kontrolnego do Rapidchem 744: 
Materiały kontrolne poziom niski,  wysoki a' 2-3ml x 25-30amp.

ml 180

Materiały kontrolne poziom normalny, a' 2-3ml x 25-30amp. ml 180
Materiały kontrolne poziom wysoki a' 2-3ml x 25-30amp. ml 180

W związku z tym, że producent oferuje materiał kontrolny w zestawie zawierającym 3 poziomy (niskim, normalnym i 
wysokim) konfekcjonowanym w opakowaniu 3 butelki po 10 ml, czy Zamawiający wyrazi na zaoferowanie 1 zestawu 
zawierającego wymagane 3 poziomy w ilości 18 opakowań na 24 miesiące? Wskazana ilość będzie wystarczająca do  
wykonania ilości kontroli wg pierwotnie określonej przez Zamawiającego ilości kontroli w siwz.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę .

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin płatności dla grupy III – 30 dni ?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody .

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji do 5 dni roboczych?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody .

8. Czy Zamawiający wyraża zgodę na cesję należności? Jeżeli tak, prosimy o dodanie odpowiedniego zapisu w treści 
umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody .

Sporządził:
Andrzej Dowgiert    

Zatwierdził
Dyektor SPZOZ w Sokółce

Jerzy Kułakowski
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