Białystok, 02.06.2017 r.
ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ
1. Zamawiający informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę testów i odczynników
laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów oraz dostawę środków dezynfekcyjnych z podziałem na 16 części, którego ogłoszenie
zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 519615-N-2017 z dnia 2017-05-29 od uczestników
postępowania wpłynęły zapytania do treści SIWZ.
2. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. Zm.),
Zamawiający publikuje treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień:
Dotyczy: Części Nr 10: Podłoża do diagnostyki mikologicznej i oznaczania mechanizmów oporności.
Pytanie 1:
Czy w poz. 8 Zamawiający oczekuje podłoża do identyfikacji i różnicowania grzybów z rodzaju Malassezia, szczególnie Malassezia furfur z próbek
weterynaryjnych i klinicznych ?

Odpowiedź:
Tak
Dotyczy: Części Nr 11: Krążki do oznaczania lekowrażliwości i szczepy wzorcowe.
Pytanie 2:
Prosimy o doprecyzowanie których konkretnych szczepów oczekuje Zamawiający, co umożliwi przygotowanie kompletnej oferty przetargowej i zapobieganie
nieścisłościom podczas realizowania umowy przetargowej.

Odpowiedź:
Zamawiający potrzebuje następujących szczepów:
- Escherichia coli ATCC 35218 – 1 opak.
- Haemophilus influenzae NCTC 8468 – 1 opak.
- Haemophilus influenzae ATCC 49766 – 1 opak.
- Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 – 1 opak.
- Staphylococcus aureus NCTC 12493 – 1 opak.
- Enterococcus faecalis ATCC 51299 – 1 opak.
- Haemophilus influenzae ATCC 49247 – 1 opak.
Opakowanie nie większe niż 10 sztuk.

3. W związku z udzielonymi odpowiedziami, wprowadza się aktualną pozycję nr 20 w tabeli opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do
SIWZ – część nr 11):
Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Część Nr 11: Nazwa: krążki do oznaczania lekowrażliwości i szczepy wzorcowe

Lp.

Nazwa handlowa, numer katalogowy

20

Mikroorganizmy z pierwszego pasażu –szczepy
wzorcowe pierwszej generacji:

- Escherichia coli ATCC 35218
- Haemophilus influenzae NCTC 8468
- Haemophilus influenzae ATCC 49766
- Klebsiella pneumoniae ATCC 700603
- Staphylococcus aureus NCTC 12493
- Enterococcus faecalis ATCC 51299
- Haemophilus influenzae ATCC 49247
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Opakowanie nie większe niż 10 sztuk.

Pozostałe zapisy dotyczące Części nr 11 pozostają bez zmian.
Kierownik Zamawiającego
Marianna Sokołowska
p.o. dyrektora
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