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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 
 

Zdrowie Pacjenta naszą największą wartością 
 

 

DZp.380.3.5.2018.LLb.58.P 
 

Rybnik, 13.03.2018 r. 

  

 

 

Do wszystkich Wykonawców 
 

 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego 

na dostawy testów i odczynników chemicznych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego 

Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (powtórka) -

DZp.380.3.5.2018.LLb.58.P 
 

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1 Z DNIA 13.03.2018 r. 
 

 

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, Dyrektor SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych w Rybniku, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej Ustawą 

PZP, wyjaśnia co następuje: 
 

Pytanie 1 (dot. poz. 16) 

Czy Zamawiający wydzieli poz. 16 (GDH i Toksyna A/B Clostridium difficile) do osobnego 

pakietu co pozwoli wyspecjalizowanym firmą na złożenie korzystnej oferty? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 2 (dot. poz. 16) 

Czy w pozycji 16 Zamawiający dopuści test pakowany po 25 oznaczeń? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 3 (dot. poz. 16) 

Czy przez sformułowanie „...do jednoczesnego wykrywania...” Zamawiający w pozycji nr 16 

rozumie test, w którym próbkę dozuje się tylko do jednej studzienki? 
 

Odpowiedź: 

Przez sformułowanie „do jednoczesnego wykrywania” Zamawiający w pozycji 16 rozumie test, 

w którym próbkę dozuje się tylko do jednej studzienki. 
 

Pytanie 4 (dot. poz. 16) 

Czy Zamawiający w pozycji nr 16 wymaga testu, w którym próbkę można przechowywać przez 72 

godz. bez konieczności mrożenia? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający w pozycji 16 nie wymaga testu, w którym próbkę można przechowywać przez 72 



godz. bez konieczności mrożenia. 
 

Pytanie 5 (dot. poz. 16) 

Czy Zamawiający w pozycji nr 16 wymaga testu, w którym można wykorzystywać próbki 

z podłoża transportowego? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 6 (dot. poz. 16) 

Czy w celu potwierdzenia zgodności oferowanego produktu w poz. 16 z wymogami SIWZ 

Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą metodyki wykonania testu? 
 

Odpowiedź: 

Zgodnie z pkt. VIII.9. SIWZ w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają 

wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta 

zostanie najwyżej oceniona, do złożenia metodyk wykonania testu chemicznego w języku polskim 

potwierdzających wszystkie informacje dotyczące testów chemicznych zawarte w tabeli dotyczącej 

testów i odczynników chemicznych (poz. nr: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16). 
 

Pytanie 7 (dot. poz.: 17 i 18) 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu pozycji nr 17 i 18 – testy typu blot do 

diagnostyki boreliozy i utworzenie z tych pozycji oddzielnego pakietu? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 8 (dot. poz.: 17 i 18) 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie w pozycji 17 i 18 testów, w których użyto 

antygenów pochodzących z 3 genogatunków Borrelia w klasie IgG (B. afzelii, B. burgdorferi, 

B. garinii) oraz 4 genogatunków w klasie IgM (B. afzelii, B. burgdorferi, B. garinii, B. spielmanii)? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 

 

Pytanie 9 (dot. poz.: 17 i 18) 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie w pozycji 17 i 18 testów, które zawierają na pasku 

linię kontrolną wskazują na poprawność inkubacji oraz linie kontrolne dla koniugatu IgG i IgM? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 

 

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ. 
 

 

 

 Z poważaniem 

  

Pełnomocnik Dyrektora ds. zamówień 

Ilona Chwastek 

 


