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Pytania i odpowedzi do postępowania na dostawę analizatora bibchemicznego
nr postępowania: 3/POIR 1.1.1/2017

Działając w imieniu Genloxa spółka z ograniczona odpowiedzialnością, Rzucewo 2, 84-100 Puck zawiadamiam, że
w toku postępowania na dostawę analizatora hematologicznego,

zwiazanego

z realizacją projektu pt.

"innowacyjne testy diagnostyczne do diagnostyki in vitro podnoszące skuteczność leczenia immunosupresyjnego
tiopurynami", który współfinansowany jest przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

1..-1 "Projekty
realizowane przez

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie

B+R przedsiębiorstw",

poddziałanie

1.1.1.

"Badania

przemysłowe

i prace

rozwojowe

przedsiębiorstwa", wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania, na które udzielono poniższych odpowiedzi:

Pytanie

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, którego odczynniki wykazują 60-dniowy

okres stabilności po podłączeniu do aparatu?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania Ofertowego.

Pytanie

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora z wbudowanym komputerem oraz

monitorem dotykowym umożliwiającym jego obsługę?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania Ofertowego.

Pytanie

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora wykorzystującego 3 odczynniki robocze, z

których 2 umiejscowione są na pokładzie analizatora?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania Ofertowego.

Pytanie

4. Czy' Zamawiający uzna za wystarczające na potwierdzenie warunku p Szczegółowego opisu

plhedmiotu zamówienia urządz�nia

certyfikat

wy�y �9.1�,�017 r. potwie-rdz-ający po�anie plhez wykonawcę

autoryzowanego serwisu produceńta aparatu do końca 2018 r. ?
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie dokumentu w języku powszechnie używanym lj. angielskim ?
Odpowiedź: Zamawiający uzna za wystarczające posiadanie przez Wykonawcę certyfikatu wydanego w roku 2017
potwierdzającego autoryzowanNerwis producenta. Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie dokumentu w
język1.l angielskim.

Pytanie

5. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wystarczającego doświadczenia jeśli

wykonawca

poda

hematologicznego

w

liście

zrealizowanych

zleceń

dostawy

odczynników

wraz

z

dzierżawą

analizatora
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przedłożenie listy zrealizowanych zleceń w zakresie dostawy
odczynników wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego.

Pytanie

6.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby oferent zapewnił autoryzowany serwis potwierdzony certyfikatem

wydanym nie wcześniej niż w 2017 r.?

Odpowieaź: Zamawiający uzna za wysfa(czające pośiadanie prZez Wykonawcę certyfikatu wydanego w roku 2017
potv!ierdzającego autcryzo\A.'any se!'"'.:vis producenta.

Pytanie

7.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby instrukcja obsługi w języku polskim została dostarczona wraz z

dostawą analizatora, po podpisaniu umowy?
OdpO'Niedź: Zamav/!ający ,-·vyraża zgodę na na dostarczenie instrukcji obsługi

'.Al

języku polskim po podpisaniu

umowy.

Pytanie

8.

Czy Zamawiający w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej i

zawodowej wyrazi zgodę na przedłożenie listy zrealizowanych zleceń

w zakresie dzierżawy analizatora

hematologicznego?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przedłożenie listy zrealizowanych zleceń w zakresie dzierżawy
analizatora hematologicznego.
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu OperaC}'jnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

