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Pytania i odpowiedzi: 

29.07.2021 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przez Wykonawcę kalibratorów i kontroli, 
które są postaci płynnej, gotowe do użycia i są oferowane w odrębnych opakowaniach 
niezależnych od opakowania odczynnika. 

Taki system konfekcjonowania kalibratorów i kontroli jest wygodniejszy dla Zamawiającego 
i pozwala na bardziej elastyczne zarządzaniem materiałem kalibracyjnym i kontrolnym w 
zależności od potrzeb Zamawiającego. Pozwala też na oszczędna gospodarkę materiałem 
kontrolnym i kalibracyjnym dostosowanym do potrzeb konkretnej placówki. 

Pytanie 1 jest sformułowane w sposób uniemożliwiający zrozumienie – prosimy o bardziej 
precyzyjne sformułowanie. 

2. Prosimy o dopuszczenie do postępowania przetargowego aparatu pracującego metodą 
chemiluminescencji. 

Tak – zgoda. 

3. Prosimy o wyrażenie zgody na przeprowadzanie pełnej kalibracji 6 
punktowej.Wielopunktowa kalibracja daje gwarancję uzyskania prawidłowych wyników w 
pełnym zakresie krzywej kalibracyjnej. Stosowana przez niektórych producentów kalibracja 
2-punktowa jedynie dopasowująca krzywą kalibracyjna do krzywej referencyjnej i nie 
przeprowadzą kalibracji w warunkach istniejących w danym laboratorium. 

Pytanie 3 jest sformułowane w sposób uniemożliwiający zrozumienie – prosimy o bardziej 
precyzyjne sformułowanie. 

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora z intuicyjnym z 
oprogramowaniem w języku angielskim, oraz instrukcją obsługi w języku polskim? 

Tak, o ile zapewnione zostanie szkolenie w obsłudze instrumentu i pomoc techniczna: stała 
telefoniczna lub przyjazd serwisanta w ciągu 24 godz. 

 
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników, w których  w „kasecie” 

odczynnika wkładanej na pokład analizatora znajduje się 100 testów, a opakowania 
handlowe odczynnika jest konfekcjonowane: 2 ( kasety) x 100 testów? 

Pytanie 5 jest sformułowane w sposób uniemożliwiający zrozumienie – prosimy o bardziej 
precyzyjne sformułowanie. 

6. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o przedstawienie wzoru umowy, która będzie 
podpisana po wyborze najkorzystniejszej oferty.  

Umowa jest w trakcie weryfikacji wewnętrznej – zostanie przedstawiona Wykonawcy 
niezwłocznie po wyborze, w okresie związania ofertą. 
 
 
 



 

30.07.2021 
1. W związku z wymogiem Zamawiającego: „kalibratory gotowe do użycia zamknięte w 

kasetach” prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie kalibratorów, które są gotowe 

do użycia, ale są oferowane w odrębnych opakowaniach, tj. opakowanie odczynnika nie 

zawiera kalibratorów. 

Kalibratory mogą być pakowane osobno. 

2. W związku z wymogiem Zamawiającego: „kalibracja 2- punktowa dopasowująca krzywą 
roboczą do krzywej referencyjnej producenta” prosimy o wyrażenie zgody na 
zaoferowanie analizatora i odczynników, w których wymagane jest przeprowadzanie 
pełnej kalibracji 6 punktowej w dublecie. Wielopunktowa kalibracja daje gwarancję 
uzyskania prawidłowych wyników w pełnym zakresie krzywej kalibracyjnej. Stosowana 
przez niektórych producentów kalibracja 2-punktowa jedynie dopasowuje krzywą 
kalibracyjną do krzywej referencyjnej i nie pozwala na przeprowadzenie kalibracji w 
warunkach istniejących w danym laboratorium. 

Dopuszczalna jest kalibracja 6-punktowa, inne rodzaje kalibracji również są 
dopuszczalne. 

3. W związku z wymogiem Zamawiającego: „Zestawy odczynnikowe do wykonania testów 
w 37 opakowaniach po 100 oznaczeń” prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie 
odczynników, które są konfekcjonowane w podzielnych opakowaniach handlowych 2 x 
100 testów? Opakowanie handlowe odczynnika zawiera 2 kasety, które umieszcza się 
pojedynczo na pokładzie aparatu a każda kaseta zawiera 100 testów.  

Konfekcjonowanie zestawu do badań 2x100 jest dopuszczalne, o ile po otwarciu 
zestawu można wykorzystać 100 oznaczeń , a następne 100 przechować do 
następnego oznaczenia w późniejszym terminie bez utraty jakości. 
Jednak formuła 2x100 powoduje nadmiar jednej "setki", ponieważ zamówienie 
obejmuje nieparzystą liczbę 37x100. 
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