
Szczecin, dnia 28.01.2010 r. 
 
 
Dotyczy: przetargu nr 1/2010 nieograniczonego na dostawę zamkniętego systemu próżniowe-

go do pobierania krwi wraz z probówkami do badań metodami biologii molekular-
nej w okresie 12 miesięcy. 

 
W związku z zadanym pytaniem dot. SIWZ, które wpłynęły od jednego z uczestników 

postępowania o następującej treści:  
 

1. Czy Zamawiający w pozycji nr 4 dopuści probówkę do badań OB. o wymiarach 9 x 
120 mm? 

2. Czy Zamawiający w pozycji nr 5 dopuści probówkę do badań serologicznych z innym 
aktywatorem wykrzepiania niż trombina, gwarantującym wykrzepianie już od 8 mi-
nut od momentu pobrania? ( potwierdzone przez producenta). 

3. Czy Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia (pkt II SIWS) w pozycji 4 dopu-
ści probówkę do badań OB. O wymiarach: średnica 10,25 mm i wysokość 120 mm ? 

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 3 probówek do analizy ko-
agulogicznej z cytrynianem sodowym o objętości pobranej krwi 3,6 – 5 ml? 

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 4 próbówek do analizy OB. 
O objętości pobranej  krwi 1,28 – 5 ml i wymiarach 8x120 mm? 

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 7 probówek do badań sero-
logicznych czynników zakaźnych przenoszonych przez krew z żelem rozdzielającym o 
objętości pobranej krwi 4,5 ml i wymiarach 13x100 mm? 

7. Czy Zamawiający oczekuje dołączenia po 10 szt. próbek. Jaką ilość próbek statywu 
należy dołączyć? 

 
RCKiK w Szczecinie odpowiada na powyższe pytanie: 
Odpowiedz na pytania 1 
Zamawiający dopuści probówki z poz. nr 4 – przedmiotu zamówienia o innym wymiarze niż 
określony w SIWZ kompatybilnych z zaoferowanym w poz. nr 12 statywem do odczytu OB.   
Odpowiedz na pytanie 2 
Zamawiający nie dopuści probówek innych niż określone w SIWZ w poz. nr 5. 
Odpowiedz na pytania 3 
Zamawiający dopuści probówki z poz. nr 4 – przedmiotu zamówienia o innym wymiarze niż 
określony w SIWZ kompatybilnych z zaoferowanym w poz. nr 12 statywem do odczytu OB.   
Odpowiedz na pytania 4 
Zamawiający nie dopuści objętości innych niż zawarte w SIWZ. 
Odpowiedz na pytania 5 
Zamawiający dopuści probówki z poz. nr 4 – przedmiotu zamówienia o innym wymiarze niż 
określony w SIWZ kompatybilnych z zaoferowanym w poz. nr 12 statywem do odczytu OB.   
Zamawiający dopuści objętości pobranej krwi 1,28 – 5 ml. 
Odpowiedz na pytania 6 
Zamawiający dopuści probówki z poz. nr 7 – przedmiotu zamówienia o pojemności 4,5 ml i 
wymiarach jak w SIWZ.   
Odpowiedz na pytania 7 
Zamawiający oczekuje dołączenia 1 szt. statywu do odczytu OB. 
 

   Z poważaniem 
  Dyrektora RCKiK 
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