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Elbląg, dnia 27.06.2022 r. 
 
 

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego 

 

 

Dotyczy: Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawę odczynników do 

wykonywania badań z zakresu koagulologii wraz z dzierżawą analizatora. Nr sprawy 8/2022. 

 

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35 informuje, że zgodnie z art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. ustawy Pzp udziela wyjaśnień na pytania, które wpłynęły od Wykonawców zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 

ustawy Pzp o poniższej treści: 

 

Pytanie 1 – dot. Pakietu nr 1: 

Czy Zamawiający wymaga odczynnika do DDimerów o jakości pozwalającej na jego zastosowanie do wykluczenia żylnej 

choroby zakrzepowo zatorowej poświadczonej odpowiednim certyfikatem wydanym przez niezależną od producenta 

jednostkę (FDA, europejska jednostka notyfikowana)? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 2 – dot. Pakietu nr 1: 

Czy należy zaoferować oryginalne odczynniki producenta aparatu? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga. 

 

Pytanie 3 – dot. Pakietu nr 1: 

Czy dostarczony analizator ma być wyposażony w przebijak korków zamkniętego pobrania? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga. 

 

Pytanie 4 – dot. Pakietu nr 1: 

Czy dostarczony analizator ma umożliwiać graficzny podgląd przebiegu reakcji krzepnięcia dostępny z  oprogramowania 

operatora? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie 5 – dot. Pakietu nr 1: 

W formularzu cenowym (Tabela III) znalazły się zapisy dotyczące materiałów zużywalnych  wskazujące na konkretny 

analizator i wykonawcę (poz. 8-16) . Prosimy o anulowanie tych pozycji i pozostawienie w gestii oferentów wskazania 

odpowiednich materiałów zużywalnych do oferowanego przez siebie analizatora. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wskazanie przez oferenta innych, odpowiednich materiałów 

zużywalnych do oferowanego analizatora. 

 

Pytanie 6 – dot. Pakietu 1: 

Prosimy w pkt. 4 o zmianę zapisu "Możliwość wykonywania badań metodami: optyczną, chromogenną, 

immunologiczną, mechaniczno-wiskozymetryczną" na "Możliwość wykonywania badań metodami krzepnięciowymi 

(metoda optyczna lub mechaniczno-wiskozymetryczna), chromogennymi i immunologicznymi" 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do badań metodę krzepnięciową (optyczną lub mechaniczno-

wiskozymetryczną), chromogenną, i immunologiczną. 

 

 

                                                             Zastępca Dyrektora  

                                                               ds. Lecznictwa Zamkniętego 
                                                  (-) 

                                                           Lek. Jacek Wójcik 
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