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SPZOZ-ZP/14BU/2022                Kępno, dnia 13.05.2022r. 
 

 
 

                                                                              Otrzymują: 
                                                                              - Uczestnicy zapytania ofertowego  
 

Dotyczy:  
postępowania  prowadzonego w trybie zapytania ofertowego  pn. „Dostawa   materiałów zużywalnych do 
wykonywania badań z zakresu KOAGULOLOGII wraz z dzierżawą analizatora automatycznego dla  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie” – oznaczenie sprawy: SPZOZ-
ZP/14BU/2022. – powtórzenie 2. 
 

PYTANIE  nr 1   - Dot. Załącznika nr 2 – Parametry graniczne analizatora: 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z parametrów granicznych pkt.13”Automatyczna 
kompensacja zmętnienia pierwotnego (możliwośc pomiaru osoczy żółtaczkowych czy lipemicznych)”, 
w zamian za zaoferowanie odczynników, dla których wartość czynników interferujących (HIL) zostały 
ustalone na wysokich poziomach? 
PYTANIE  nr 2  -  Dot. Załącznika nr 2 – Parametry graniczne odczynników i probówek: 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na  zaoferowanie odczynnika do fibrynogenu konfekcjonowanego 
12x2 ml bez możliwości mrożenia, ale stabilnością 7 dni w temp. 5ºC?   
PYTANIE  nr 3   -  Dot. Załącznika nr 3 – Parametry oceniane: 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na  zaoferowanie odczynnika do APTT oraz aktywatora – CaCl2 
konfekcjonowanych oddzielnie w takich ilościach , aby zapewnić możliwość wykonania założonej 
przez  Zamawiającego liczby badań?    
Odpowiedź na pytanie nr 1, nr 2 i nr 3: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie odczynnika do fibrynogenu bez możliwości mrożenia, ale ze 
stabilnością 7 dni w temperaturze 5ºC , pod warunkiem uwzględnienia stabilności odczynnika przy 
wyliczaniu oferty. 
PYTANIE  nr 4 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w formularzu cenowym – zał. nr 1A dodatkowych kolumn z: 
jednostka miary?   Odpowiedź:   Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w formularzu cenowym – załącznik 
nr 1A dodatkowej kolumny – jednostka miary. 

PYTANIE  nr 5 
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie asortymentu zużywalnego (potrzebnego do zamrażania 
osocza kontrolnego ) innego producenta?  Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie 
asortymentu zużywalnego (służącego do zamrażania osocza kontrolnego) pochodzącego od innego 
producenta. 
PYTANIE  nr 6 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako aparat backup, aparat manualny wyprodukowany w 2019 
roku?      Odpowiedź:   Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie jako aparatu backup aparatu manualnego 
wyprodukowanego w roku 2019 pod warunkiem wykorzystywania w nim do badań tych samych 
odczynników. 

 
     Podpisano: Dyrektor SPZOZ w Kępnie 

/-/  Beata  Andrzejewska 


