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                           ………………………………………… 

                                                                                                      ………………………………………… 

 

Znak: AE/ZP-27-59/18                                                       Tarnów, 2018-07-30 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221.000 EURO na dostawy: żeli do 

przeprowadzania badań elektroforetycznych, testów do badań  manualnych, testów do oznaczania 

ACT aparatem HEMOCHROM  dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie. 

 

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści: 

1. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1 i 2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testów, które są 

konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu? Ilość opakowań zostanie przeliczona na 

zapotrzebowanie Zamawiającego.  

2. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści testy o czułości 40 ng/ml, które gwarantują 

bardziej wiarygodne wyniki badania. Wzrost czułości analitycznej nie będzie miał wpływu na wzrost 

czułości diagnostycznej (wyrażonej w %) natomiast będzie miał wpływ na spadek specyficzności 

testu i spowoduje jej znaczące obniżenie, co z kolej prowadzi do uzyskiwania fałszywie dodatnich 

wyników i konieczność przeprowadzenia drogich badań potwierdzających np. kolonoskopii. 

3. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 3. Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli test posiada 

wewnętrzną kontrolę na kasetce? 

4. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testu, który nie daje reakcji 

krzyżowych z hemoglobiną zwierzęcą, mocznikiem, glukozą, kofeiną, albuminą, kwasem 

askorbinowym, kwasem szczawiowym, bilirubiną, kwasem moczowym i kwasem 

acetylosalicylowym?  

5. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testów kasetkowych, które 

pakowane są po 22 sztuki? 

6. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 1. . Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testów kasetkowych, w 

których odczyt wyniku następuje po 15 minutach? 

7. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wymazówek jako osobną 

pozycję? Ilość wymazówek zostanie przeliczona na zapotrzebowanie podane przez Zamawiającego. 

8. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testu, w którym próbkę 

stanowi wymaz z nosa? 

9. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wymazówek jako osobną 

pozycję w opakowaniu po 100 sztuk? Ilość wymazówek zostanie przeliczona na zapotrzebowanie 

podane przez Zamawiającego. 

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 1 i 2 testów, które są 

konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu podtrzymuje wymagania w tym zakresie określone  

w SIWZ.. 

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 3 testów opisanych  

w pytaniu i podtrzymuje wymagania określone w SIWZ. 

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 3 testów posiadających wewnętrzną 

kontrolę na kasetce, uznając, że wymóg SIWZ w tym zakresie został spełniony. 

Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 3 testów opisanych  

w pytaniu i podtrzymuje wymagania w tym zakresie określone w SIWZ. 

Ad. 5 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 poz. 1 testów kasetkowych które 

pakowane są po 22 sztuki, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 6 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 poz. 1 testów kasetkowych, w  których 

odczyt wyniku następuje po 15 minutach, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 
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Ad. 7 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 poz. 1 wymazówek jako osobnej pozycji, 

pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, w tym ilość zaoferowanych wymazówek jest co 

najmniej taka sama jak ilość oznaczeń. 

Ad. 8 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 poz. 2 testów,w których próbkę stanowi 

wymaz z nosa,  pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 9 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 poz. 2 wymazówek jako osobnej pozycji, 

w opakowaniu po 100 szt., pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, w tym ilość 

zaoferowanych wymazówek jest co najmniej taka sama jak ilość oznaczeń. 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 


