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DZP 3320.69.21            Zamość, dnia 10 stycznia 2022 r. 

 

 

 

Dotyczy: wyjaśnienie  treści SWZ. 

 

 

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II                              

w Zamościu, zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.)  udostępnia treść zapytań wraz                     

z wyjaśnieniami treści SWZ opracowanej do postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na dostawę odczynników do badań z zakresu diagnostyki infekcyjnej wraz               

z dzierżawą analizatora immunochemicznego.   

 

1. „Czy Zamawiający wymaga aby oferent zaoferował dedykowane rozcieńczalniki 

służące do manualnego rozcieńczania próbek pacjentów w przypadku otrzymania 

wyników powyżej zakresu oznaczenia oznaczalności analizatora? ”  

Wyjaśnienie: Tak wymaga, jeżeli wskazują na to ulotki odczynnikowe.  

 

2. „Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zaoferowania kontroli wieloparametrowej 

niezależnego producenta z wartościami dedykowanymi na oferowany analizator              

i odczynniki można zrezygnować z kontroli dedykowanej producenta odczynnika 

wymienionej i wymaganej w ulotce  odczynnikowej. Zgoda na taki materiał kontrolny 

pozwoli na obniżenie kosztów oferty i pozwoli na korzystanie z renomowanego 

materiału kontrolnego wieloparametrowego, co jest rozwiązaniem wygodniejszym          

w pracy Laboratorium i korzystniejszym ze względów ekonomicznych. Rozwiązanie 

takie jest powszechnie stosowane w praktyce laboratoryjnej.” 

Wyjaśnienie: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

3. „Dotyczy Parametry graniczne analizatora immunochemicznego, pkt 1.                                

Czy Zamawiający dopuści analizator z sierpnia 2016 roku w pełni sprawny,                           

po przeglądzie serwisowym ? ” 

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza. 

 

4. „Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia, Odczynniki do badań z zakresu diagnostyki  

infekcyjnej wraz z dzierżawą analizatora immunochemicznego, pkt 17. Prosimy                       

o wyjaśnienie intencji Zamawiającego w umieszczeniu pozycji „Zewnątrzlaboratoryjna 

kontrola jakości” w ramach specyfikacji wykonywanych badań i asortymentu.              

Czy Zamawiający oczekuje wyszczególnienia programów kontroli wraz z cenami                      

i będzie je każdorazowo kupował za pośrednictwem Oferenta czy też Zamawiający 

oczekuje wykupienia programów kontroli i zamawianie próbek przez Oferenta                        

w ramach kontraktu na odczynniki i analizator?” 

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza wykupienie i zamawianie materiałów kontrolnych 

przez Oferenta w ramach umowy. 
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5. „Czy Zamawiający posiada na wyposażeniu laboratorium podchloryn czy wymaga 

dostarczenia go przez oferenta? Roztwór podchlorynu jest używany w procesie mycia i 

konserwacji analizatora.” 

Wyjaśnienie: Zamawiający ma w posiadaniu roztwór podchlorynu w stężeniu ok. 15%. 
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