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Sokółka dn. 04.08.2011 r
WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartość 125000
euro na dostawę: 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 do badania kału, Grupa IV Odczynniki serologiczne, Grupa V Odczynnik Giemsy, Grupa VI Zestaw do
rozdziału elektroforetycznego białek surowicy, Grupa VII Odczynniki bakteriologiczne, Grupa VIII Szczepy wzorcowe
wraz z zestawem do ich przechowywania, Grupa IX Testy do oznaczeń borelioza + anty HCV, Grupa X.
Znak sprawy: SPZOZ 2_LAB / 2011 Nr ogłoszenia - 225980 z dnia 02 -08- 2011r
Zamawiający zgodnie z art. 38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:
1. Grupa V - Czy Zamawiający dopuści do wyceny w poz. 4 innego buforu niż podany glicyna/NaCl, jeżeli metodyka dostarczanych testów z poz. 2 i 3 przewiduje użycie innego buforu?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
2. Grupa VI - Czy Zamawiający dopuści barwnik Giemzy w postaci koncentratu 10x stężonego, jeżeli tak czy
ilość dostarczona ma być zgodna z ilością zamawianą?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawianą ilość należy zmniejszyć 10-krotnie zaznaczając ten fakt w dodatku
nr. 2 asortymentowo-cenowym oraz zapewnić odpowiednią ilość rozcieńczalnika.
3. Grupa IV - Czy Zamawiający dopuści podział tego pakietu na pozycje.? Podział ten pozwoli na udział szerszej
grupie dostawców, a tym samym zwiększy konkurencyjność w zakresie tego pakietu i pozwoli Zamawiającemu znacząco obniżyć cenę za ten pakiet.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
4. Grupa VII - Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga aby badania wykonywane za pomocą oferowanych żeli były utrwalane metoda chemiczną, co zapobiega migracji białek i nie wymaga bardzo precyzyjnego i
niepowtarzalnego utrwalania termicznego?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
5. Grupa VII - Zgodnie ze standardami dla rozdziału białek czas rozdziału nie powinien przekroczyć 20 minut.
Prosimy zatem o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga aby czas rozdziału nie przekraczał 20 minut ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
6. Grupa VII - Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający chce uzyskać 6 typowych frakcji z możliwością uzyskania
dodatkowego rozdział frakcji beta na beta 1 i beta 2 ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
7. Grupa VII - Czy w kolumnie 11 formularza cenowego w/w pakietu wystarczy wpisanie „Nie dotyczy”, jeżeli Zamawiający nie wymaga dołączenia próbek wraz z ofertą?
Odpowiedź: Zamawiający nie potrafi odpowiedzieć na zadane pytanie ( nie dotyczy).
8. Grupa II – Uprzejmie prosimy o podanie dla wszystkich pozycji ilości w mililitrach, ponieważ ilości podane w
opakowaniach oraz opis przedmiotu zamówienia (wymagania dopuszczalnych pojemności) nie jest dla nas
jako oferentów dość czytelny.
Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia w poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zapotrzebował dla każ dej z tych pozycji 1200ml odczynnika i w poz. 7 – 100ml odczynnika .
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