Institute of Mother and Child
L’Institut de la Mère et de l’Enfant

Warszawa, 10 marca 2020 roku
A/ZP/SZP.261-26/20
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego znak A/ZP/SZP.261-26/20 na dostawę:
„Immunoenzymatycznych testów do oznaczania alergenów w systemie panelowym wraz
z dzierżawą sprzętu”
Pytanie nr 1 – dot. zał. nr 2 do SIWZ: Warunki graniczne:
1.Lp. 1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie zapisu dotyczącego
kalibratorów. Czy Zamawiający przez wymóg posiadania przez test kalibratorów rozumie, że
na podstawie 5 kalibratorów sporządzana jest indywidualna krzywa kalibracyjna dla każdego
testu do wglądu przez diagnostę zgodnie z dobrą praktyką laboratoryjną?
Odpowiedź
Każdy pasek testowy ma zawierać min. 5 kalibratorów w skali wybarwienia prążków
odpowiadającym różnym stężeniom IgE do każdego testu.
Pytanie nr 2- dot. zał. nr 2 do SIWZ: Parametry ocenianie:
1.Lp. 16. Czy zamawiający przez zapis „kamera” rozumie również czytnik/skaner do
automatycznego odczytu testów i otrzymania ilościowych wyników?
Odpowiedź
Przez zapis kamera Zamawiający rozumie kamera lub czytnik/skaner.
Pytanie nr 3- dot. zał. nr 2 do SIWZ: Parametry ocenianie:
2.Lp. 16. Czy Zamawiający dopuści również pełny automat, który ma zautomatyzowane
wszystkie procedury wykonywania testów włącznie z odczytem i suszeniem?
Odpowiedź
Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że będzie to nowy aparat.
Pytanie nr 4- dot. zał. nr 2 do SIWZ: Parametry ocenianie:
3.Lp. 17. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o odstąpienie od punktowania wymogu posiadania
CCD na każdym teście, ponieważ nie jest to parametr istotny klinicznie.
Odpowiedź
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie nr 5- dot. zał. nr 2 do SIWZ:
Zamawiający w załączniku nr 2 do SIWZ w punkcie 13 wymaga dostarczenia wraz z ofertą
programu do czytania i interpretowania testów oraz instrukcji jego instalacji.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od tego wymogu i zastąpienie go
oświadczeniem Wykonawcy, że program w razie wyboru oferty zostanie zainstalowany na
dostarczonym stanowisku komputerowym? Oprogramowanie stanowi własność intelektualną
Wykonawcy. Instalacji oprogramowania dokonuje upoważniony i przeszkolony
przedstawiciel Wykonawcy (Doradca Medyczny, Serwisant).
Odpowiedź
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na w/w rozwiązanie.
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Pytanie nr 6- dot. przedmiotu zamówienia:
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w panelu pediatrycznym alergenu tymotka
występującego w Mieszaninie traw 2 (tymotka łąkowa, żyto zwyczajne)?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w panelu pediatrycznym alergenu tymotka
występującego w mieszaninie traw 2 (tymotka łąkowa, żyto zwyczajne).
Pytanie nr 7- dot. przedmiotu zamówienia:
W związku z wymogiem uwzględnienia w kalkulacji materiałów zużywalnych do
zaoferowanego aparatu, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie kolejnych wierszy do
formularza cenowego?
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na w/w rozwiązanie.
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Wyjaśnienia treści SIWZ zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego www.imid.med.pl
w dniu 10 marca 2020 r.
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