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Do wszystkich uczestników postępowania
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Wykonywanie badań analitycznych dla Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczucinie
w latach 2014-2017”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ZP/02/2014

Pytanie 1: Czy Zamawiający uzna za wystarczające, że zawarte w załączniku nr 5 do SIWZ
„Informacja na temat doświadczenia” będą potwierdzone referencjami podmiotów dla których
zamówienie zostało lub jest wykonywane?
Odpowiedź:

Tak, potwierdzenie referencjami przez minimum dwa podmioty, dla których

Wykonawca wykonał usługi w ciągu 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) będzie wystarczające.

Pytanie 2: Czy Zamawiający uzna za wystarczające, że zawarte w załączniku nr 6 do SIWZ „Wykaz
podwykonawców” dołączenie umowy określone jako „inne odpowiednie dokumenty, dowodzące,
że będziemy dysponować zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia”?
Odpowiedź: Zgodnie z punktem 4 pp. 4) części 6 SIWZ Wykonawca „winien złożyć dokument,
z którego będzie wynikało, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
W szczególności dokument ten powinien dotyczyć:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia,

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.”
Jeżeli umowa z podwykonawcą zawiera wszystkie te informacje, to Zamawiający uzna ją za
wystarczające potwierdzenie spełniania warunku.

Pytanie 3: Co należy rozumieć w poz. 15 załącznika nr 8 do SIWZ pod nazwą „próby wątrobowe”
(jakie parametry analityczne np. Alat, Aspat, GGTP) proszę o precyzyjne określenie.
Odpowiedź: Zał. 8, poz. 15: próby wątrobowe – w skład badania wchodzą: ASPAT, ALAT, fosfataza
zasadowa i bilirubina całkowita.

Pytanie 4: Jak należy wycenić poz. 7 Załącznika nr 8 do SIWZ Na, K (sumę ceny Na i K czy osobno K
i Na)?
Odpowiedź: Poz. 7 załącznika nr 8 „Na, K w surowicy” należy rozumieć jako jedno badanie
(jonogram) badające poziom sodu i potasu.

Pytanie 5: Jak należy wycenić poz. 21 Załącznika nr 8 do jako sumę ceny toxoplazma IgM
i toxoplazma IgG czy też podać cenę jednostkową poj klasy oznaczenia. Proszę jednocześnie
sprecyzować ilości oznaczeń, czy należy rozumieć, że ilości te to:
505 toxoplazmoza IgM
505 toxoplazmoza IgG
to razem jest oznaczeń 1010. Jeżeli cena jednej klasy wynosi np. 1 to wg Zamawiającego w rubryce
cena jednostkowa winno być 1 czy 2 ( bo pozycja 21 obejmuje 2 klasy).
Odpowiedź: Poz. 21 załącznika nr 8 „toxoplazma IgG/IgM” należy wycenić jako iloczyn ceny
jednostkowej badania toxoplazmy (jeżeli cena toxoplazmy IgG jest równa cenie toxoplazmy IgM)
i ilości badań – 505.
Jeżeli cena toxoplazmy IgG nie jest równa cenie toxoplazmy IgM, Wykonawca powinien
przekalkulować je ponownie tak, aby były sobie równe.

Pytanie 6: Podobnie proszę o wyjaśnienie poz. 29 Załącznika nr 8 do SIWZ gdzie sytuacja jest
analogiczna.
Odpowiedź: Odpowiedź jak do pytania 5.

Pytanie 7: Proszę o uszczegółowienie poz. 78 Załącznika nr 8 do SIWZ czy cytomegalowirus ma być
oznaczany jako p-ciała IgG i IgM czy met.PCR jako antygen. Jeżeli jako p-ciała to proszę o podobne
wyjaśnienie jak w poz. 5 i6 niniejszego pisma.
Odpowiedź: Cytomegalowirus ma być oznaczany jako przeciwciała IgG i IgM. Bez różnicy w cenach
pomiędzy poszczególnymi klasami.

Szczucin, dnia 13.02.2014 r.

