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Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 
w postępowaniu na „Dostawę odczynników laboratoryjnych”, znak PN/9/2018 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie prze-

targu nieograniczonego na „Dostawę odczynników laboratoryjnych”, znak PN/9/2018 
 
Do Zamawiającego w dniu 14.05.2018 r. wpłynęło pytanie dotyczące ww. sprawy o treści nastę-
pującej: 
 
1. Dotyczy pakietu nr 1. Czy Zamawiający wydzieli do osobnego pakietu krążki antybiotykowe, 

diagnostyczne i zestaw do oznaczania MIC kolistyny do osobnego pakietu? Pozwoli to na 
przystąpienie większej ilości oferentów do przetargu a co za tym idzie będzie większa kon-
kurencyjność cen. 

2. Dotyczy pakietu nr 1, krążki antybiotykowe. Czy Zamawiający wymaga aby krążki antybio-
tykowe posiadały pozytywna opinię Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwo-
ści Drobnoustrojów? 

3. Dotyczy pakietu nr 2, pozycja 7. Czy Zamawiający dopuści test immunochromatograficzny do 
łącznego wykrywania toksyn A i B oraz dehydrogenazy glutaminianowej (GDH) Clostridium 
difficile, gdzie czułość dla toksyny B wynosi 0,78 ng/ml? 

4. Dotyczy pakietu nr 2, pozycja 7. Czy Zamawiający dopuści osobno pakowaną kontrolę do-
datnią dedykowaną do zaoferowanego testu w przeliczeniu na podane zapotrzebowanie? 

5. Dotyczy pakietu nr 2, pozycja 7. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testu kasetkowego, 
w którym dozowanie próbki odbywa się do 3 studzienek? 

6. Dotyczy pakietu nr 2, pozycja 11. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testu paskowego 
do oznaczania mikroalbuminy w moczu? 

7. Dotyczy pakietu nr 3. Czy Zamawiający wymaga aby szczepy wzorcowe były umieszczone na 
wymazówkach? 

8. Dotyczy pakietu nr 5. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testu, który jest pakowany po 
30 sztuk? 

 

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 15.05.2018 r.: 

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 14.05.2018 r. Szpital Specjalistyczny Ducha 
Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:  

1. Zamawiający nie wyraża zgody 
2. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza 
3. Zamawiający nie dopuszcza 
4. Zamawiający dopuszcza 
5. Zamawiający dopuszcza 
6. Zamawiający dopuszcza 
7. Zamawiający nie wymaga 
8. Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości 

      

 


