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Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę odczynnika mikrobiologicznego 

Oznaczenie sprawy: 04/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).

Pytanie 1
„Czy Zamawiający dopuści oddzielny test do wykrywania Clostridium toksyna A+B w ilości 100 sztuk oraz 
Clostridium GDH w ilości 100 sztuk? Ze względów diagnostycznych wskazane jest zastosowanie dwóch 
oddzielnych testów do wykrywani toksyny i GDH Clostridium. Pozwoli to na złożenie oferty większej ilości  
Wykonawcom,  dając  tym samym Zamawiającemu możliwość  wyboru  oferty najkorzystniejszej  cenowo. 
Testy  do  równoczesnego  wykrywania  Clostridium  AiB  +  GDH  posiada  w  swojej  ofercie  tylko  jeden 
Wykonawca.”  

Odpowiedź: 
Nie. 

Pytanie 2
„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opakowania po 20 sztuk i 5 takich opakowań?”

Odpowiedź: 
Nie. 

Pytanie 3
Czy  Zamawiający  wymaga  testu  charakteryzującego  się  poziomem  wykrywalności  antygenu  GDH  nie  
gorszym niż 0,8 ng/ml, poziomem wykrywalności toksyny A nie gorszym Niż 0,7 ng/ml, a toksyny B nie 
gorszy niż 0,8 ng/ml?” 

Odpowiedź: 
Tak. 

Pytanie 4
„Czy Zamawiający wymaga zestawu w skład którego wchodzi również min. 2 ml kontroli dodatniej?”

Odpowiedź: 
Tak. 

Pytanie 5
„Czy poprzez zapis „test (…) do jednoczesnego wykrywania” Zamawiający rozumie test w postaci jednej  
kasetki, gdzie w celu uzyskania wyników zarówno na GDH jak i toksyny A i B, próbkę przygotowuje się 
jednokrotnie oraz dozuje do jednej studzienki?”

Odpowiedź: 
Tak. 



Pytanie 6
„Czy Zamawiający wymaga testu, którego metodyka wskazuje substancje interferujące inne niż  kał?” 

Odpowiedź: 
Nie. 

Pytanie 7
„Czy w celu potwierdzenia zgodności  oferowanego produktu z wymogami SIWZ Zamawiający wymaga 
przedłożenia wraz z ofertą metodyk wykonania testu?” 

Odpowiedź: 
Nie. 

Pytanie 8
„ZMIANA PYTANIA 8
Zamawiający wymaga testu, którego metodyka zawiera listę substancji  obecnych w kale, które nie mają  
wpływu na wynik testu?” 

Odpowiedź: 
Nie. 

Powyższe wyjaśnienie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 24.02.2014 r.


