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O D P O W I E D Z I 

na zapytania w sprawie SIWZ 

 

Niniejszym informuję, iż  do Zamawiającego wpłynęły pisma z prośbą o wyjaśnienie zapisów 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), 

zwanej dalej „uPzp”, w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę odczynników i 

materiałów zużywalnych do wykonania badań z zakresu immunochemii z zastosowaniem 

technologii ELISA wraz z dzierżawą aparatury do ich wykonania” o następującej treści: 

 

 

Pytanie nr 1.  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie półilościowych testów ELISA do oznaczania 

przeciwciał przeciwko Chlamydia trachomatis w klasie IgA? 

Odpowiedź do pytania 1. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.   

 

Pytanie nr 2.  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie półilościowych testów ELISA do oznaczania 

przeciwciał przeciwko Chlamydia pneumoniae w klasie IgA i IgM? 

Odpowiedź do pytania 2. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.   

 

Pytanie nr 3.  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie półilościowych testów ELISA do oznaczania 

przeciwciał przeciwko Mycoplasma pneumoniae w klasie IgA i IgM? 

Odpowiedź do pytania 3. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.   

 

Pytanie nr 4.  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie półilościowych testów ELISA do oznaczania 

przeciwciał przeciwko Campylobacter jejuni w klasie IgA? 

Odpowiedź do pytania 4. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.   

 

Pytanie nr 5. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu pośredniego do wykrywania bakterii z 

rodzaju Mycobacterium (M.teberculosis; M.bovis; M.africanum), w którym użyto antygenu 

naśladującego peptydy białka ESAT-6; CFP-10 oraz w którym wykorzystywanych jest 4 rodzaje 

probówek: Nil Tube, TB1 Tube, TB2 Tube, Mitogen Tube? 

Odpowiedź do pytania 5. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.   

 

Pytanie nr 6.  

Czy Zamawiający opisując w pozycji nr 31 formularza asortymentowo – cenowego „przeciwciała 

przeciwko  cytrulinowanej wimentynie” miał na myśli test ELISA do oznaczania przeciwciał 

przeciwko Sa? Cytrulinizowana wimentyna, ekspresjonowana w błonie maziowej, jest antygenem 

docelowym autoprzeciwciał Sa. 

Odpowiedź do pytania 6. Tak, o ile poziom przeciwciał anty Sa odpowiada poziomami przeciwciał 

przeciwko cytrulinowanej wimentinie.  

 

Pytanie nr 7. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora do testów ELISA pracującego w 

zakresie temperatury 20-50 stopni C? 



Odpowiedź do pytania 7. Tak, o ile taki zakres temperatur pozwala na wykonanie wszystkich 

zawartych w formularzu asortymentowo- cenowym oznaczeń.  

 

Pytanie nr 8.  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora do testów ELISA, w którym 

temperatura inkubacji nie jest samodzielnie wybierana przez użytkownika, ale zapisana w każdej 

metodyce wykonania testu, zgodnie z zaleceniami producenta? 

Odpowiedź do pytania 8. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.   

 

Pytanie nr 9.  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fabrycznie nowej szafy chłodniczej 2-komorowej 

o pojemności 2 x 330 litrów? 

Odpowiedź do pytania 9. Tak, jeżeli pozostałe parametry zostaną spełnione.  

 

Informuję, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 uPzp, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane 

do wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz stanowisko Zamawiającego zostało 

udostępnione na stronie internetowej i tym samym staje się wiążące od dnia jego ogłoszenia. 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dniem przekazania niniejszych odpowiedzi staje się 

obowiązująca w przedmiotowym postępowaniu 
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