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Lp. Pytanie odpowiedź
1 DoĘczy Pakiet nr ż, pozycja nr 8; Cz1 Zamawiający dopuści

zaofęrowanie produktu równowaznego w postaci paska bibuły
nasączonego sporami w bardziej profesjonalnym opakowaniu
z papieru pergaminowego zabezpieczĄącego przed
kontaminacją? Zgoda Zamawiającego pozwoli nam na
złożęnie znacznię tańsze| cenowo oferĘ.

Zamawiający dopuszcza

2. DoĘczy Pakiet nr 2, pozycja nr 8: Prosimy o wydzielenie
wskazanej pozycji do oddzielnego pakietu, Podziń umozliwi
złożęnie konkurencyjnych cenowo ofert większej liczbie
wykonawców,

Zamawiający nie wyraz a zgody

3 Pakietu rr 2 - Odczynniki do diagnostyki mikrobiologii
manualnej
Cry Zamavłiający wyrazi zgodę na złożęnie ofeffy częściowej
tj na częśó "Surowice Salmonella do aglutynacji
szkiełkowej", "Krązki diagnostyczne do identyfikacji
bakterii"" TęsW diagnostycznę" bądź "SPORAL A"?

Zamawiający nie wyraż a zgody

4 Pakietu nt 2 - Odczynniki do diagnostyki mikrobiologii
manualnej
Czy Zamavłiający vłyrazi zgodę na zaoferowanie w części
"TesĘ diagnostyczne" w pozycji nr 2 testu lateksowego do
identyfikacji gronkowców, który wykrywa koagl|azę oraz
b i ałko A, bez wykrywania oto czki poli s acharydowej ?

Zamaw iający nie wyraz a zgo dy

5 Czy Zamawiający v,ryrazi zgodę na odstąpienie od podpisania
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w
sltuacji, kiedy do takiego przetwarzania nie dochodzi w
związku z uwzględnieniem przez Wykonawcę ochrony
danych osobowych w fazie projektowania analtzatorów i ich
opro gramow ania or az stosowan i em domyś lnej o chrony
danych w ustawieni ach analizatorów?

Zamavłiający nie wyraz a zgody
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