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Wykonawcy 

       
 

Dotyczy postępowania pn. Sukcesywne dostawy testów, materiałów kontrolnych, kalibratorów, materiałów 

zużywalnych i części wymiennych dla automatycznego analizatora do technik ELISSA wraz z jego dzierżawą” 

 

Na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii 

Skłodowskiej-Curie w Zgierzu w związku z zapytaniami do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) 

udziela odpowiedzi jak niżej, dokonując równocześnie zmian treści SWZ: 

 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów do oznaczania przeciwciał przeciw cyklicznym cytrulinowanym 

peptydom CCP, dla których czułość wynosi 78,5%, a swoistość 98,2% ?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawów do oznaczania przeciwciał przeciw cyklicznym 

cytrulinowanym peptydom CCP, dla których czułość wynosi 78,5%, a swoistość 98,2% . Jednocześnie dokonuje 

zmiany w rozdziale III pkt. 2.2.k, którego treść otrzymuje brzmienie: „czułość diagnostyczna – minimum 90%, dla 

anty – CCP – minimum 78%” 

 

Pytanie 2 

Ze względu na sytuację pandemiczną i możliwe opóźnienia w dostawach aparatury medycznej z zagranicy, czy 

Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy i instalacji do 90 dni automatycznego analizatora do 

wykonywania oznaczeń metodą ELISA?  

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SWZ bez zmian. 

 

Pytanie 3  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie formularza cenowego o kolejne wiersze dla kalkulacji niezbędnych 

do wykonywania oznaczeń materiałów zużywalnych do analizatora ELISA?  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na rozszerzenie formularza cenowego o kolejne wiersze dla kalkulacji 

niezbędnych do wykonywania oznaczeń materiałów zużywalnych do analizatora ELISA. 

 

Pytanie 4 

Czy Zamawiający dopuści automatyczny analizator do wykonywania oznaczeń metodą ELISA z jednym rodzajem 

raków, na próbki o minimalnej objętości 150 ul  

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SWZ bez zmian. Jednocześnie dokonuje zmiany SWZ w rozdziale III pkt 

rozszerzając o zapisy : m) możliwość pracy przy użyciu próbek macierzystych, n) raki dostosowane do różnych 

rodzajów próbek 

 

Pytanie 5 

Czy Zamawiający dopuści testy do oznaczania przeciwciał przeciwko:  

 Mycoplasma pneumoniae – IgM, IgG w surowicy ludzkiej lub osoczu - zawierający tylko natywne antygeny?  

 Borrelia IgM, w ludzkiej surowicy lub osoczu oraz w płynie mózgowo-rdzeniowym zawierający tylko 

natywne antygeny?  

 Borrelia IgG, w ludzkie surowicy lub osoczu oraz w płynie mózgowo-rdzeniowym zawierający zarówno 

rekombinowane jak i natywne antygeny?  

 CMV – IGM, IgG w surowicy ludzkiej lub osoczu zawierający tylko natywne antygeny?  

 Toxocara canis – IgG w surowicy ludzkiej lub osoczu zawierający zarówno rekombinowane jak i natywne 

antygeny?  
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 Chlamydia pneumoniae – IgM, IgG w surowicy ludzkiej lub osoczu zawierający tylko natywne antygeny?  

 Bordetella pertusiss – IgM, IgA, IgG w surowicy ludzkiej lub osoczu zawierający tylko natywne antygeny?  

 Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 

 

 

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 2 do SWZ, który jest załącznikiem do niniejszego 

zawiadomienia. 
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