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Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego
na : Dostawę szybkich testów i materiałów
zużywalnych dla laboratorium SP ZOZ MSWiA
w Katowicach nr ref. 06/2019
Szanowni Państwo,
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku ,,Prawo zamówień publicznych" z późn. zm.
uprzejmie informuję, iż skierowano do nas zapytania. W poniższej tabelce, przedstawiamy treść
zapytań wraz z odpowiedziami.
Lp.

Pytanie

Odpowiedzi

SPROSTOWANIE do wyjaśnień ogłoszonych dn. 05.04.2019 r. na
stronie Zamawiającego do pytania nr 16
1.

Zadanie 1.1, poz.37-44

Była odpowiedź :TAK

Czy Zamawiający wymaga, aby pojemniki histopatologiczne były

Winno być: Dopuszcza, ale nie

wyposażone w etykiety posiadające piktogramy i oznaczenia

wymaga.

dotyczące roztworu formaldehydu oraz miejsce do opisu danych

2.

3.

pacjenta, numeru i daty pobrania?
Czy Zamawiający dopuści i wymaga w pakiecie 3 pozycji 9 szybki
test kasetkowy immunochromatograficzny do jednoczesnego
wykrywania dehydrogenazy glutaminianowej oraz antygenów
toksyn A i B Clostridium difficile w ludzkim kale o punktach
odcięcia dla GDH- 1 ng/ml., dla toksyn A- 2 ng/ml. oraz dla toksyn
Tak dopuszcza.
B- 1 ng/ml. dające bardzo wiarygodny wynik. Oprócz punktów
odcięcia, ważną kwestią jest czułość oraz swoistość testu, która w
przypadku oferowanego przez nas testu utrzymuje się na poziomie
powyżej 99,5%. Obecny opis ograniczaj znacznej większości
dystrybutorów możliwość złożenia ofert.
Czy Zamawiający dopuści w pozycji 3 pozycji 9 szybki test kasetkowy
immunochromatograficzny do jednoczesnego wykrywania dehydrogenazy
Tak
glutaminianowej oraz antygenów toksyn A i B Clostridium difficile w
ludzkim kale konfekcjonowany po 10 szt.?
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Lp.

Pytanie

Odpowiedzi

Czy Zamawiający wymaga, aby oferentem w pakiecie 3 była hurtownia
farmaceutyczna, co zapewni transport i dostawy testów do siedziby Zamawiającego w warunkach odpowiedniej, kontrolowanej temperatury i wil- Nie
gotności – jest to szczególnie ważne w okresie zimowym, przy bardzo niskich temperaturach, w których testy mogą ulec inaktywacji?

4.

Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert – określony w Rozdziale 12 SIWZ - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA
I OTWARCIA OFERT
który otrzymuje brzmienie:
Wskazanie miejsca i terminu składania oferty.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
im. Grzegorza Załogi w Katowicach,
ul. Kilińskiego 42, 40-052 KATOWICE
Dział Zamówień Publicznych
do dnia 11.04. 2019r. do godziny 10:00
Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.04.2019r. o godz. 10:15
w siedzibie Zamawiającego, tj.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
im. Grzegorza Załogi w Katowicach,
Dział Zamówień Publicznych
ul. Kilińskiego 42, 40-052 KATOWICE
W związku z powyższymi zmianami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzącymi do zmiany treści Ogłoszenia
o zamówieniu działając, na podstawie art. 38 ust. 4a pkt. 1) Prawa zamówień publicznych, ZAMAWIAJĄCY przekazuje do Biuletynu
Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu Nr 540067735-N-2019; zamieszczonego w dniu 08.04.2019 r.
w Biuletynie Zamówień Publicznych.

z poważaniem
Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Katowicach
dr n.med. Piotr Grazda
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