
 1 

 
Znak sprawy: ZP/04/2020                                                                                            Lipsko, dnia 22.05.2020 r. 
 

WYKONAWCY  
UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMOWIENIA 

 
Dotyczy wyjaśnienia / modyfikacji do SIWZ - 2 

 
I. W związku z pytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych – (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego NA 
DOSTAWY ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW DO SYSTEMU OB Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA, SZYBKICH 
TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH I MATERIAŁÓW JEDNORAZOWYCH, opublikowanym w Biuletynie Zamówień 
Publicznych pod numerem 539988-N-2020 z dnia 2020-05-14 r. 

 
ZESTAW PYTAN NR 1 

 

Pytanie nr 1: Pytanie dotyczące Pakietu nr 1 poz. 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 

probówek do analizy OB pasujących do oferowanego aparatu, których pojemność pobieranej krwi wynosi 

1,28 ml? W pytaniu zadanym przez wykonawcę błędnie podano pojemność pobieranej krwi tj. 1,25 zamiast 

1,28 ml. Skoro Zamawiający dopuścił probówki na 1,25 ml, to również powinien dopuścić probówki na 1,28 

ml krwi., gdyż jest to nieznacząca różnica. 

Odpowiedź nr 1: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie nr 2:   Pytanie dotyczące Pakietu nr 1 odpowiedzi Zamawiającego udzielonej na Zestaw 
pytań nr 3, Pytania i Odpowiedź nr 2. Czy Zamawiający dopuści probówki do OB., które posiadają 
znacznik objętości pobrania na probówce, a nie na nalepce, oraz znacznik ten występuje w postaci 
dwóch pierścieni wokół probówki, wyznaczających zakres pobrania krwi właściwy do odczytu OB. 
w analizatorze? 

Odpowiedź nr 2: Zamawiający dopuszcza. 

ZESTAW PYTAN NR 2 
 

Pytanie nr 1 : Czy Zamawiający wymaga włączenia aparatu do OB. do Laboratoryjnego Systemu 

Informatycznego, jeśli tak to czy koszt podłączenia poniesie  wykonawca? 

Odpowiedź nr 1. Ewentualny poniesiony koszt podłączenia aparatu do OB do 

Laboratoryjnego Systemu Informatycznego powinien zostać uwzględniony w cenie oferty 

Wykonawcy. 

ZESTAW PYTAN NR 3 
 

Pytanie nr 1: Dotyczy pakietu nr 1, pozycja nr 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej 
pozycji probówki ze znacznikiem prawidłowego wypełnienia probówki, umieszczonym bezpośrednio na 
probówce? 
Odpowiedź nr 1: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 2: Dotyczy pakietu nr 1, pozycja nr 11: Czy Zamawiający w tej pozycji wymaga adapteru, 
służącego bezpośrednio do bezpiecznego, wolnego od efektu aerozolowego, przesiewania materiału 
badanego z dodatniej butelki bez użycia np. strzykawki, w formie adaptera z dwustronną igłą, której 
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wewnętrzna część służy do przekłuwania korka butelki, a część zewnętrzna pozwala na nakropienie 
materiału z butelki na płytkę z podłożem? 
Odpowiedź nr 2: Zamawiający nie wymaga. 

 
 

Otrzymują: 
Wykonawcy, którzy pobrali/otrzymali SIWZ wg wykazu i strona internetowa 
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