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Siedlce dnia: 2021 -07 -05
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WYKONAWCY
ubiegaj4cy sig o zam6wienie publiczne

WYJASNIENIA TRESCI SWZ

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na

"dostawa odczynnik6w wrazz dzierinw4analizatora2' - znak sprawy odczynniki+dzieri.awal22l2\zl.

Zamawiajqcy, Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej, dzialaj1c na podstawie art. 284 ust. 6

ustawy z dnia 71 wrzeSnia 2019 r. Prawo zam6wieri publicznych (Dz.U. po2.2019 ze zm.), udostgpnia ponizej
rre{( zapyraf do Specyfil<acji Warunk6w Zam6wienia (zwanej dalej "SWZ") wrazz wyjaSnieniami:

Dotyczy: zal4cznil< nr 5 - formularz cenowy ( parametry graniczne)

l. Czy podaj4c w zal1czniku nr 5 iloSci test6w na 36 miesigcy Zamawiaj4cy wkalkulowal testy
ptzeztlr?iazone na kalibracje i kontrole ? . Jeheli nie, prosimy o informacjg o czgstotliwoSci wykonywania
badah i kontroli.
OdpowiedZ - talr

2.

3.

Dotyczy pkt l. Czy Zamawiajqcy zaakceptuje zestaw testowy do oztaczaniaprzeciwciaL anty-Borrelia w
klasie IgM i IgG, kt6ry posiada te same kalibratory dla surowicy oraz PMR?
Odpowiedz - zgodnie z SWZ

Dotyczy pkt 4. Czy Zanawiajqcy zaakceptuje testy, w kt6rych plytka mikrotiltracyjna do wykrywania
przeciwcial w klasie IgG zostala oplaszczona wysokooczyszczonymi antygenami, a antygen VLsE jest
antygenern rel<ombinowanytn, natomiast do detekcji przeciwcial IgM plytka mikrotiltracyjnazoslala
oplaszczona rel<otnbinowanymi antygenarni Osp C oraz p4l i, testy umoZliwiaj4ce detekcjg B. burgdorferi
sensu stricto, B.garinii, B.afzelii, B. spielmanii?
Odpowiedz - zgodnie z SWZ

Dolyczy pkr 6, Czy Zarnawiajqcy dopuSci zestaw odczynnikowy, w kt6rym jest koniecznoSc
rozciefczenia buforu plucz4cego? Pozostale reagenty gotowe do uzycia.
OdpowiedZ - tak

Dotyczy umowy

5. Czy Zwnawiaj4cy wyrazi zgodg na wydlu2enie terminu dostawy urzqdzenia do 30 dni od dnia zawarcia
umowy przez obie strony?
OdpowiedZ - Zgodnie zSWZ
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OdpowiedZ tak

Zamawiajqcy
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