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Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę odczynników do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą aparatu i szafy chłodniczej, 

odczynników do analizatora pentra 60 C+, odczynników do serologii grup krwi wraz z dzierżawą 
klimatyzatora, odczynników do serologii grup krwi metodą manualną, odczynników wraz z dzierżawą 

aparatu do badania ogólnego moczu, materiałów jednorazowych do pobierania krwi systemem 
zamkniętym, odczynników do badań hemoglobiny wraz z dzierżawą aparatu

Oznaczenie sprawy: 15/ZP/2014

W związku  z  wniesieniem zapytań  przez  Wykonawcę,  Zamawiający przedstawia  treść  zapytań  i  udziela 
pisemnych  wyjaśnień  zgodnie  z  art.38  ust.2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami).

Pakiet V
Pytanie 1
Czy Zamawiaj cy dopu ci czytnik testów paskowych odczytuj cy paski testowe 11-parametrowe?ą ś ą

Odpowiedź: 
Tak. 

Pytanie 2
Czy Zamawiaj cy dopu ci analizator wyposa ony w pole referencyjne wbudowane w aparat do sprawdzeniaą ś ż  
optyki zamiast siateczki winylowej? 

Odpowiedź: 
Nie. 

Pytanie 3
Jaki schemat kontroli wewn trz laboratoryjnej przewiduje Zamawiaj cy?ą ą

Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje w SIWZ schematu kontroli wewnętrznej.

Pytanie 4
Czy Zamawiaj cy wymaga pod czenia aparatu do Laboratoryjnej Sieci Informatycznej?ą łą

Odpowiedź: 
Tak. 

Pytanie 5
Jak  Laboratoryjn  Sie  Informatyczn  posiada Zamawiaj cy?ą ą ć ą ą

Odpowiedź: 
Informacja o posiadanej Sieci Informacyjnej jest zawarta w SIWZ. 

Pytanie 6
Ile  Zamawiający przewiduje wykonać badań na przystawce umożliwiającej  automatyczne wprowadzanie 
wyników mikroskopowej oceny osadu moczu? 



Odpowiedź: 
W SIWZ Zamawiający określił ilość badań. 

Pytanie 7
Czy Zamawiaj cy b dzie zamawia  odczynniki do przystawki poza umow ? ą ę ł ą

Odpowiedź: 
Nie. 

Pytanie 8
Czy Zamawiaj cy dopu ci analizator z 20 u ytkownikami aparatu starszej  generacji? ą ś ż

Odpowiedź: 
Nie. 

Pytanie 9
Czy Zamawiaj cy dopu ci r czne wybieranie zabarwienia moczu z poziomu analizatora? ą ś ę

Odpowiedź: 
Nie. 

Pytanie 10
Przy redniej ilo ci 40 bada  dziennie po co Zamawiaj cemu 500 oznacze  na godzin ? ś ś ń ą ń ę

Odpowiedź: 
Zamawiający przewiduje możliwość wzrostu liczby badań. 

Powyższe wyjaśnienia zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 06.05.2014 r.


