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Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego dla 
SP ZZOZ w Kozienicach ”, Nr sprawy: 24/PN/ND.ZP/2016

Działając na podstawie art.38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.
U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający informuje że zwrócono się do niego z prośbą o wyjaśnienie n/w 
zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie Nr 1 dotyczy zadania Nr 3
Czy Zamawiający dopuści testy w klasie IgG oraz w klasie IgM opierające się na rekombinowanych antygenach 
pochodzących z 5 gatunków Borreli: p100 (B.afzelii), VlsE (B.afzelii), p58 (B.garinii), p41 (B. burgdorferi sensu 
stricto), p39 (BmpA; B. burgdorferi sensu stricto;  B.garinii; B.afzelii), p31 (OspA;  B.afzelii), p23 (OspC; B.  
burgdorferi sensu stricto; B.garinii; B. bavariensis; B. afzelii, B. spielmanii), p18 (DbpA;  B.  burgdorferi sensu 
stricto;  B.garinii; B.afzelii, B. spielmanii; B.bavariensis)?
Odp.: Tak, ale Zamawiający wymaga różnicowania OspC (B. afzelii, B. burgdorferi, B. garinii,  B. 
spielmanii).

Pytanie Nr 2 dotyczy zadania Nr 3
Czy Zamawiający dopuści testy w klasie IgG oraz w klasie IgM, w których zawarte są linie oznaczające kontrolę 
funkcjonalną, kontrolę odciętej (cut-off) oraz właściwa kontrola stosowanego koniugatu (IgG lub IgM)?
Odp.: Zgodnie z siwz.                          

Pytanie Nr 3 dotyczy zadania Nr 3
Czy Zamawiający dopuści w obu klasach opakowania zawierające 24 paski?
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie Nr 4 dotyczy zadania Nr 3
Czy Zamawiający wymaga do zastosowania do diagnostyki boreliozy pięciu chorobotwórczych genogatunków:  B.  
burgdorferi sensu stricto;  B.garinii; B.afzelii, B. spielmanii; B.bavariensis?                                                                  
Odp.: Zgodnie z siwz. 

Pytanie Nr 5 dotyczy zadania Nr 3 parametry techniczno - jakościowe
Czy Zamawiający dopuści jednoczesny odczyt 24 pasków?                                                                            
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 6  dotyczy zadania Nr 3 parametry techniczno - jakościowe
Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie bez możliwości modyfikacji wyników celem uniknięcia 
przypadkowych zmian i błędnej analizy?
Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.



Pytanie Nr 7  dotyczy zadania Nr 3 parametry techniczno - jakościowe
Zamawiający w formularzu Nr 2 do siwz przy opisie sprzętu do wykonywania i odczytu wyników testów 
paskowych wymaga wpisania między innymi następujących danych: „Data wprowadzenia do produkcji”. Czy 
Zamawiającemu chodzi o wpisanie roku oferowanego sprzętu?
Odp.:Tak, Zamawiający ma na myśli rok produkcji.                          

Pytanie Nr 8 dotyczy zadania Nr 3
Czy Zamawiający dopuści test potwierdzenia do boreliozy klasie IgM i IgG posiadający antygeny rekombinowane 
w kierunku boreliozy: p100, Vlse, p58, p41, p39, OspA, OspC B. garinii, OspC B. afzelii, OspC B. spielmanii, 
OspC B. burgdorferi sensu stricto, p18 B. garinii, p18 B. afzelii, p18 B. spielmanii, p18 B. bavariensis, p18 B. 
burgdorferi sensu stricto. Każdy pasek dodatkowo zawiera dwie linie kontrolne: dla koniugatu (IgG lub IgM) oraz 
linię kontrolną dla surowicy.
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 9 dotyczy zadania Nr 3
Czy Zamawiający dopuści test potwierdzenia do boreliozy w klasie IgG posiadający antygeny w kierunku boreliozy 
wyłącznie: OspC, VlsE, p39, DbpA, p58, p83 oraz w klasie IgM posiadający antygeny w kierunku boreliozy 
wyłącznie: OspC, VlsE, p39 i DbpA. Każdy pasek dodatkowo zawiera dwie linie kontrolne: dla koniugatu (IgG lub 
IgM) oraz linię kontrolną dla surowicy. Test wymaga wykonania kontroli w postaci paska testowego z cut off.          
Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 10 dotyczy zadania Nr 3
Czy Zamawiający wymaga testów do oznaczania przeciwciał przeciwko Borrelia umożliwiających wykonanie w 
surowicy oraz płynie mózgowo-rdzeniowym za pomocą jednego paska testowego w danej klasie przeciwciał?           
Odp.: Tak. 

Pytanie Nr 11 dotyczy zadania Nr 3
Czy Zamawiający dopuści opakowania zawierające po 20 paski testowe?
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 12 dotyczy zadania Nr 3
Czy Zamawiający dopuści zamiast kołyski laboratoryjnej automatyczny aparat do wykonywania testów westernblot 
umożliwiający wykonanie maksymalnie 44 pasków jednocześnie?
Odp.:Tak, Zamawiający dopuszcza.                         

Pytanie Nr 13  dotyczy zadania Nr 3
Czy Zamawiający dopuści program do odczytu wyników w angielskiej lub polskiej wersji językowej, z 
elektroniczną ocena wyników (wynik w języku polskim lub angielskim) umożliwiający jednoczesny odczyt co 
najmniej 20 pasków testowych?
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza program w języku angielskim, ale wydający wynik pacjenta w języku 
polskim.

Powyższe wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego modyfikują zapisy specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę 
drobnego sprzętu laboratoryjnego dla SP ZZOZ w Kozienicach ”, Nr sprawy: 24/PN/ND.ZP/2016
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