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SZP V-T/Z/IX/2017/o.2

Strzelin, 21.12.2017 r.

Dotyczy: zapytań Wykonawców do przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników
laboratoryjnych z dzierżawą analizatorów dla Strzelińskiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w
Strzelinie.
Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia / SIWZ:
Dotyczy pakietu II:
1. Czy Zamawiający w pozycji 1 pakietu II oczekuje zaoferowania testu o czułości i swoistości
100% w stosunku do referencyjnej metody endoskopowej?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testu o czułości i swoistości 100%
w stosunku do referencyjnej metody endoskopowej.
2. Czy Zamawiający w pozycji 3 pakietu II dopuści testy o następującej czułości analitycznej Efekt
Hook’a lub zjawisko prozonowe: próbki zawierające hemoglobinę w ilości 0,5 mg/ml dają dodatni
wynik testu, a zakres pomiarowy testu FOB Test Ultra wynosi: 10 ng/ml – 0,5 mg/ml.?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.
3. Czy Zamawiający w pozycji 8 pakietu II oczekuje zaoferowania testów do jednoczesnego
wykrywania środków uzależniających i ich metabolitów w moczu, w których na wynik testów nie
wpływa pH w zakresie 5-9 oraz ciężar właściwy w zakresie 1,00-1,037 co przekłada się na
eliminację otrzymania wyników fałszywie ujemnych w celowo zafałszowanych próbkach
moczu ?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.
4. Czy Zamawiający oczekuje zaoferowanie testów do wykrywania antygenów wirusa grypy A i B
(pozycja 9 pakietu II), w których istnieje możliwość transportu próbek np. z oddziałów lub
poradni oraz przechowywania w chłodziarce (w temp. 2-8°C) lub w temperaturze pokojowej (w
temp. 15-30°C), do 8 godzin przed wykonaniem oznaczenia?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testów w których istnieje możliwość
transportu próbek np. z oddziałów lub poradni oraz przechowywanie w chłodziarce (w
temp. 2-8°C) lub w temperaturze pokojowej (w temp. 15-30°C), do 8 godzin przed
wykonaniem oznaczenia.
5. Czy zamawiający dopuści w pozycji 10 test pólilościowy o następujących zakresach detekcji:
poniżej 10 mg/ml, 10 - 20 mg/ml, powyżej 20 mg/ml?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Powyższe zmiany są integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
i obowiązują wszystkich Wykonawców, którzy pobrali od Zamawiającego
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.
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