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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę
odczynników dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o. o.
I Na podstawie art. 38 ust. 2, 4, 4a, 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. z o. o. w
załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:
Pytanie

Odpowiedź

Pyt.1
Dotyczy części nr 11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie odczynników (poz. 114, 27, 30) do osobnego pakietu jako odrębnej grupy asortymentowej?

Odp. 1.
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pyt. 2. Czy Zamawiający wymaga w poz. 15 testu o czułości 50 ng/ml?
Ten próg czułości zalecany jest przez większość specjalistów ds. nowotworów jelita
grubego, pozwalając na uniknięcie dużej ilości fałszywie dodatnich wyników,
generowanych przez testy o wyższej czułości. Testy cieszą się doskonałą opinią wszystkich
użytkowników (duże laboratoria kliniczne, szpitalne i prywatne laboratoria, są także
wykorzystywane w kryminalistyce do wykrywania śladów krwi w próbkach dowodowych).
W dostarczanych zestawach znajdują się wszystkie materiały niezbędne do wykonania
testu.

Odp. 2.
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pyt. 3
Dotyczy części nr 13:

Odp. 3.
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 2 (PODŁOŻA W
PROBÓWKACH) podłoża, gdzie ruch widoczny jest w postaci zmętnienia?

2.
3.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie Odczynników i Szybkich testów do
osobnego pakietu jako odrębnej grupy asortymentowej?
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podłoży w butelkach szklanych
zamykanych kapslem i dodatkowo zabezpieczonych gumowym korkiem?

Pyt. 4.
Dotyczy części nr 14: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczyników w
innych, zbliżonych wielkościach opakowań?

Odp. 4.
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pyt. 5. Dotyczy części 6- Paski diagnostyczne do róŜnicowania drobnoustrojów pozycji
3, 4, 5, 6, 7, 11. Prosimy o dostawienie kolumny „j.m” oraz skorygowanie ilości dla tych
pozycji, gdyŜ w tych pozycjach doszło do omyłki pisarskiej. Produkty występujące w tych
pozycjach mają inne konfekcjonowanie od podanego. Poza tym zwracamy uwagę, Ŝe ta
część powinna stanowić część 7 w kolejności specyfikacji.

Odp. 5.
Patrz zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Z powaŜaniem
Dyrektor ds. Logistycznych
Jacek Kacperski

