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PYTANIA I ODPOWIEDZI
Dotyczy: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na systematyczną dostawę pasków do badania moczu
i dzierżawę analizatora.

Pytanie 1
Dot. Opisu przedmiotu zamówienia , pkt 5 wymaganych parametrów granicznych:
1. Czy Zamawiający uzna za spełnienie ww warunku zaoferowanie aparatu z opcją wprowadzania
wyniku mikroskopowej oceny osadu bezpośrednio do wyniku w aparacie przy pomocy tzw.
przystawki osadowej działającej na podobnej zasadzie jak klawiatura (pod odpowiednimi klawiszami
zaprogramowane są poszczególne składniki osadu moczu)?
Wynik badania zawierający parametry fizyko-chemiczne oraz wynik osadu znajduje się zarówno w
pamięci analizatora jak również może być drukowany z aparatu i z sieci (spełnienie pkt. 9
wymaganych parametrów granicznych).

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na oferowany aparat.
Pytanie 2
Dot. Opisu przedmiotu zamówienia, pkt 10 wymaganych parametrów granicznych:
2. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czytnika spełniającego pozostałe warunki
graniczne, przy czym kalibracja aparatu przebiega automatycznie przy użyciu wewnętrznego paska
kalibracyjnego jak również pasków kalibracyjnych, które będą dostarczone bezpłatnie przez okres
dzierżawy aparatu? W warunkach pracy rutynowej odbywa się to nie częściej niż raz na 4 tygodnie.

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza oferowanego czytnika.
Pytanie 3
Dot. Opisu przedmiotu zamówienia, pkt. 17 wymaganych parametrów granicznych:
3. Zgodnie z ideą kontroli zewnętrznej która powinna być niezależna od producenta odczynników i
aparatu prosimy o zgodę na zaoferowanie uczestnictwa w uznanej międzynarodowej zewnętrznej
kontroli jakości LabQuality lub kontroli Randox?

Odpowiedż:
Dopuszczamy bezpłatny udział w kontroli Randox LabQuality.
Pytaie 4
Dot. Opisu przedmiotu zamówienia, pkt. 18 wymaganych parametrów granicznych oraz poz. 2 Tabeli
asortymentowej:
4. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania materiału kontrolnego (2 poziomy) na bazie
moczu ludzkiego czyli pod względem składu podobnego do oznaczanej próbki w postaci płynnej,
pochodzącego od innego producenta niż paski do analizy moczu?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza oferowanego materiału kontrolnego.
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