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                                      Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 
                                 PUM w Szczecinie 

                                      Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 
                                              Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13  

        
Znak Sprawy: ZP/220/49/16                                                          Szczecin, dn. 01.06.2016 r. 
Dotyczy : postępowania na dostawę odczynników do zakładania, prowadzenia i ukończenia 
hodowli komórkowych in vitro oraz odczynników do diagnostyki zakażeń Treponema pallidum 

 
Wyjaśnienie nr  1 

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 
Wykonawca nr 1 

1. W nawiązaniu do powyższego postępowania zwracamy się z następującym pytaniem: 
Czy zamawiający zgodzi się na zaproponowanie testów Western Blot zawierających na 
paskach rekombinowane antygeny: Tp 47, TmpA, Tp 257, Tp 453, Tp 17, Tp 15 dla klasy 
IgG oraz IgM oraz konfekcjonowanych po 20 pasków w opakowaniu? 
Zaproponowane paski posiadają możliwość odczytu elektronicznego za pomocą 
udostępnianego przez nas oprogramowania komputerowego oraz spełniają stawiany przez 
Zamawiającego warunek inkubacji w temperaturze pokojowej. 
 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga testów WesternBlot posiadających panel antygenów 
natywnych określonych szczegółowo w specyfikacji. Zamawiający wyraża zgodę na 
zaoferowanie testów pakowanych po 20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości. 

 

Wykonawca nr 2 
W związku z toczącym się postępowaniem zwracamy się z następującymi pytaniami w 
zakresie zadania nr 2: 
 
1. Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane zestawy do diagnostyki przeciwciał 
Treponema pallidum w klasie IgG i IgM zawierały antygeny natywne czy rekombinowane? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga antygenów natywnych. 
 
2. Jakiej trwałości odczynników po ich otwarciu oczekuje Zamawiający? 
Odpowiedź: Po otwarciu odczynniki muszą posiadać trwałość przez 6 miesięcy. 
 
3. Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty metodyki wykonania oznaczeń? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga w zakresie zadania nr 2 najpóźniej przy pierwszej 
dostawie  dołączenia metodyki wykonania oznaczeń. 
W związku z powyższym zmianie ulega treść § 2 ust. 2 wzoru umowy który otrzymuje 
następujące brzmienie: 2. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej przy pierwszej 
dostawie dostarczyć aktualne karty charakterystyki odczynników w formie papierowej 
lub na płycie CD. Dodatkowo w zakresie zadania nr 2 najpóźniej przy pierwszej 
dostawie Wykonawca dostarczy metodyki wykonania oznaczeń. 
 
Zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert. 

 

                                                                                      Z poważaniem  


