
Siedlce dnia: 2017-03-08

Szanowni Paristwo,

Uprzejmie informujemy, iz Zanawiaj1cego wptyngla proSba o wyjaSnienie zapisu specyfikacji istotnyr:h

warunk6w zam6wiernia, w

roku Prawo Zamc,wieh

nieograniczonego, na:

Laboratorium SIIZOZ

tgpowaniu prowadzonym na podstawie przepis6w ustawy z dnia29 stycznia2004

icznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p6in. zm.) w trybie przetargu

odcrynnik6w wraz z dzierizaw4 analizator6w dla potrzeb

Siedlcach,

TreSi wspomnianej proSby j nastgpuj4ca :

Zwrac,amy uwagg na (pra ie omylkowe) niejasnoSci vr zapisach SIWZ odnoSnie punktacji jakoSciowej

w Pakiecie 4 (koagulogia) , zapisy sq nieprecyzyjne i nie umoZli'wiaj4 jednozracznej oceny ofert.

Parametr 1" i 2. punktowany jako waga2Yo natomiast parametr 3 jako 2 pkt.
Wydzrje sig, 2e wszystkie powinny otrzymac przydzielon4 punktacj g (tak j ak to j est w innych
pakietach), kt6ra nastgpnie t uwzglgdniana w ocenie og6lnej oferty pr;ry wzigciu pod uwagg wagi 40%o oceny

ie ofeft.technicznej w calkowitej oce
Ponadto prosimy o anie w jaki spos6b zamawiaj4cy bgdzie punktowal trwaloS6 odczynnik6w na
pokladzie? . Do kazdego jest inny odczynnik, kt6rego trwaloSd na pokladzie moheby( r6zna. Wydaje
sig wigc, ze naleiry sprecyzo osobno liczbg punkt6w dla kaZ<lego parametru.
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OdpcrwiedZ - Pararmetry z I i 2 bgdq oceniane wedlug podanych wzor6w, otrzymana iloS6 punktdw

uwzglgdniana bgdzie w ofefi przy wzigciu pod uwagg wagi 40% oceny technicznej w calkowitej ocenie

ofert.Wpunkcie2w

odcrynnik6w, czyli PT,

ie ,,Potwierdzenie, opis", naleLry podad trwaloSd na pokladzie wszystkich

, Fibrynogen, D-dimer. Kahdy parametr wyliczany bgdzie wedlug podanego

wzoru, a og6lna liczba uwzglgdniana bgdzie w ocenie ofefi przy wzigciu pod uwagg wagi 40Yo oceny

techniczrej w calkowitej ie ofert.

Informujemy, 2e zgodnie z

Publicznych (Dz. U. z 20

giem art.38 ust.2 ustawy lzdnia2g stycnria 2004 roku Prawo Zam6wief

r. poz. 2164 z p6in. zm.), stanowisko Zamawiajqcego zostalo rozeslane do

wszystkich wykonawc6w, przekazano SIWZ.

Zamawiaj1cy

DYR KTOR
Eraodzie ioznego

!akladu Zdro,rotnel
tedlcaeh

st.rll

Sprawg prowadzi - Anna


