
Szanowni Pafistwq,

Uprzejmie informujepy, i2 do

istotnych warunk6w pam6wien

dnia29 stycznia 2004lroku Pra

Siedlce dnia: 201 8-07-1 0

mawiaj4cego wplyngla pro6ba o wyja6nienie zapisu specyfikacji

w postgpowaniu prowadzonym na podstawie przepis6w ustawy z

V.i.amowiefr Publicznych (t.1.D2.U.22017 r. poz.1579 zpohn. zm.)

nego, na: dostawg odczynnik6w dla potrzeb MLD SPZOZ ww trybie przetargu

Siedlcach,

TreSi wspomnianej

Pakiet 3:

pto6by jest n

Crry* pozycjfl3 Zamawi dopuSci te st immuno enzymaty czny?
Czy Zamawidj4cy w ji 3 dopuSci test o czulo6ci min, 87,\yo i swoistoSci nin.93.IYo

a)

b)

D
slo)

W znaczonych wzgl gdem hodowl lcom6rkowej /tkankowej ?

c) Czy Zamawidj4cy w ji 3 wymaga testu, kt6rego czuloS6 i swoisto66 zosta*awyznaczona
wzglgdem metod refelencyjnych la min, 1000 pr6bek klinicznych ?

d) Czy Zamawiaj4cy w i 3 wymaga testu, w kt6rym pr6bki przechowywane sA w temp.
,?pomigdzy 2"C a8C, do 72

e) Crry w pozycji3 Zamaw Ecy wymaga testu o wykrywalno6i toksyny A nie gorszej ntL0,7
,2 nglml' i GDH nie gorszej niZ 0,8 nglml.?ng/ml,, toksyny B nie gorszej ni2

Czy w pozycjl3 Zan
Czy Zamawialj4cy w
'aniaantygenq (GDE

Czy w pozycil3 Zantawi Ecy wymaga testu wraz z kontrol4 dodatni4 w zestawie?
ji 3 wymaga testu w postaci jednej kasetki do r6wnoczesnego

wykrywania antygenq (GDH) i/lu tloksyn (A/B) Clostridium difficile, gdzie w celu uzyskania
wynik6w zar6wno na GDHjak i
jednej studzienki?
h) Czy w pozycjl3 Zamaw
kalu ?

OdpowiedZ - zgodnie z SIWZ

A i B, pr6bkg pr4'gotowuje sig jednokrotnie oraz dozuje do

4cy wymaga testu ze skalowanymi pipetkami do poboru cieklego

Informujemy, ze aft, 38 ust, 2 ustawy z dnia 29 2004 roku Prawo

Zamowien Publicznych (tj. Dz. z 2017 r. poz. 1579 z p62n. stanowi sko Zamaw iaj 1cego

zostalo rozeslane do wszvstkich onawc6w, kt6rym przekazano SIWZ.

l;- I 'ij,K.
ubii cznep,o

, wvmlrie-

Sprawg prowadzi - AnnB Jastz
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