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Znak: AE/ZP-27-08/19                                                       Tarnów, 2019-02-13 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221.000 EURO na dostawy: odczynników  
i materiałów eksploatacyjnych do badań immunohematologicznych wraz z dzierżawą 
automatycznego analizatora do wykonywania badań immunohematologicznych dla 
Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie. 
 

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści: 

1. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 9 Załącznika Nr 1 – Formularz Cenowy. Prosimy o doprecyzowanie, 
czy Zamawiający oczekuje zaoferowania odczynników do oznaczenia grupy krwi noworodka wraz z 
potwierdzeniem przy pomocy drugiej serii/drugiego klonu odczynników anty-A i anty-B? 

2. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 11 Załącznika Nr 1 – Formularz Cenowy. Prosimy o doprecyzowanie, 
czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kontroli zewnątrzlaboratoryjnej pochodzącej z IHiT 
Warszawa? 

3. Dotyczy Pakietu Nr 1 Załącznik Nr 5 pkt 6 b) – Wymagania dotyczące aparatu. Prosimy  
o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuści zaoferowanie panelu czterech krwinek wzorcowych do 
badania przeglądowego przeciwciał odpornościowych? 

4. Dotyczy Pakietu Nr 1 Załącznik Nr 5 pkt 17 – Wymagania dotyczące aparatu.  Prosimy o 
doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednej pozycji asortymentowej, tj. kart do 
kontroli grupy krwi dawców przechowywanych w temperaturze 2-8°C? 

5. Dotyczy Pakietu Nr 1 Załącznik Nr 5 pkt 8 i 9 – Wymagania dotyczące odczynników i krwinek. 
Oferowane odczynniki do kolumnowej mikrometody żelowej są naniesione przez producenta na 
kulumienki kart reakcyjnych. Nie ma możliwości zastosowania ich w testach probówkowych ani 
szkiełkowych. Dodatkowo, potwierdzamy że te same odczynniki (karty) są używane zarówno w 
analizatorze automatycznym jak i w manualnym systemie back-up. W związku z powyższym warunki 
opisane w poz. 8 i 9 nie mają zastosowania do kolumnowej mikrometody żelowej. Uprzejmie prosimy 
o zgodę na umieszczenie zapisu „nie dotyczy” w kolumnie Parametry oferowane. 

6. Dotyczy Pakietu Nr 1. Czy Zamawiający wymaga, aby mikrokarty były wypełnione żelowym 
podłożem separującym? 

7. Dotyczy Pakietu Nr 1. Czy Zamawiający wymaga w zakresie Pakietu 1, aby sprzęt (analizator oraz 
system back-up) i odczynniki niezbędne do wykonywania badań pochodziły od jednego producenta w 
celu zapewnienia walidacji metody? 

8. Dotyczy Pakietu Nr 1. Czy Zamawiający wymaga, aby odczynniki krwinkowe (do oznaczania grup 
krwi i badania przeglądowego przeciwciał) mogły być przechowywane na pokładzie analizatora przez 
7 dni? 

9. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2 Załącznika Nr 1 – Formularz Cenowy . Prosimy o potwierdzenie, że 
dla pozycji nr 2 formularza asortymentowo-cenowego „Grupa krwi z oznaczeniem antygenów układu 
ABO i antygenu RhD (2 klony), badanie przeciwciał grupowych (izoaglutyniny A1, B)” oznaczenie 
ma być wykonywane na jednej karcie? 

10. Dotyczy Pakietu Nr 1. Prosimy o potwierdzenie, że czynności konserwująco - odkażające mają być 
wykonywane nie częściej niż raz w tygodniu, ale nie rzadziej niż raz w miesiącu? 

11. Dotyczy Pakietu Nr 1. Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany analizator wykorzystywał do 
badań fabrycznie porcjowany oddzielnie do każdego badania odczynniki do zawieszania (diluent) w 
celu zabezpieczenia przed kontaminacją? 
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12. Dotyczy Pakietu Nr 1. Czy Zamawiający wymaga, aby wydajność pracy analizatora przy pełnym 
oznaczeniu grupy krwi ABO/Rh z badaniem przeglądowym przeciwciał była minimum 30 badań na 
godzinę? 

13. Dotyczy Pakietu Nr 1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga aby zaoferowany analizator 
posiadał funkcję automatycznego rozpoznawania skrzepu i zakorkowanych probówek? 

14. Dotyczy Pakietu Nr 1. Czy Zamawiający wymaga, aby dostawa odczynników krwinkowych i 
wrażliwych na temperaturę odbywała się transportem monitorowanym, a przykładowy wydruk ma być 
dołączony do oferty? 

15. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 9 Załącznika Nr 1 – Formularz Cenowy. Czy Zamawiający wymaga dla 
pozycji nr 9 „Grupa krwi noworodka z BTA (manualnie) zaoferowania 2 serii odczynnika, gdzie jeden 
z nich wykrywa słabą ekspresję antygenu DVI+? 

16. Dotyczy Pakietu Nr 1. Prosimy o potwierdzenie, że archiwizacja wyników badań tj. protokół badania 
i obraz bezpośredni mikrokolumny winien odbywać się w postaci kolorowych zdjęć? 

17. Dotyczy Pakietu Nr 1. Prosimy o potwierdzenie, czy dla asortymentu wymaganego w zakresie pakietu 
1, Zamawiający dopuszcza dostawy wg załączonego do oferty/ dostarczanego raz w roku 
harmonogramu na dany rok (dostawy nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu) z jednoczesnym 
zapewnieniem możliwości dostaw w trybie „CITO”, realizowanych do 72 godzin od zgłoszenia 
zamówienia? 

18. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 13. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przez Wykonawcę w Pakiecie 
Nr 2 pozycji 13 odczynnika Standard anty-D z terminem ważności 24 miesiące od daty produkcji, a 
jeśli warunki przechowywania odczynnika są zgodne z instrukcją producenta, po otwarciu buteleczek 
z odczynnikiem, produkt ma być stabilny i zachowuje 100% czułości oraz 100% specyficzności do 12 
miesięcy od czasu otwarcia buteleczki. 

 

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 

Ad. 1 Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 9 odczynników  
do oznaczenia grupy krwi noworodka wraz z potwierdzeniem przy pomocy drugiej serii/drugiego klonu 
odczynników anty-A i anty-B. 
Ad. 2 Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 1 poz. 11 Zestawu do zewnętrznej kontroli 
międzynarodowej kontroli jakości spełniającej wymagania określone w SIWZ i Załącznikach do niej 
Ad. 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 w ramach wymagań określonych w 
Załączniku Nr 5 pkt 6 b) – Wymagania dotyczące aparatu panelu czterech krwinek wzorcowych do 
badania przeglądowego przeciwciał odpornościowych. 
Ad. 4 Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 1 poz. 1 aparatu spełniającego wymagania 
określone w SIWZ i Załącznikach do niej, w tym w Załączniku Nr 5 pkt 17 – Wymagania dotyczące 
aparatu.  
Ad. 5 Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 1 odczynników i krwinek spełniających 
wymagania określone w SIWZ i Załącznikach do niej, w tym w Załączniku Nr 5 pkt 8 i 9 – Wymagania 
dotyczące odczynników i krwinek. 
Ad. 6 Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 mikrokart 
wypełnionych żelowym podłożem separującym. 
Ad. 7 Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 1 przedmiotu zamówienia spełniającego  
wymagania określone w SIWZ i Załącznikach do niej 
Ad. 8 Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 odczynników krwinkowych 
(do oznaczania grup krwi i badania przeglądowego przeciwciał), które mogą być przechowywane na 
pokładzie analizatora przez 7 dni. 
Ad. 9 Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 1 poz. 2 „Grupa krwi z oznaczeniem antygenów 
układu ABO i antygenu RhD (2 klony), badanie przeciwciał grupowych (izoaglutyniny A1, B)” przedmiotu 
zamówienia spełniającego  wymagania określone w SIWZ i Załącznikach do niej. 
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Ad. 10 Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 1 poz. 1 aparatu spełniającego  wymagania 
określone w SIWZ i Załącznikach do niej, w tym w pkt 16 Załącznika Nr 5 - Wymagania dotyczące 
aparatu. 
Ad. 11 Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1  analizatora 
wykorzystującego do badań fabrycznie porcjowane oddzielnie do każdego badania odczynniki  
do zawieszania (diluent) w celu zabezpieczenia przed kontaminacją. 
Ad. 12 Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1  analizatora  
o wydajności pracy analizatora przy pełnym oznaczeniu grupy krwi ABO/Rh z badaniem przeglądowym 
przeciwciał minimum 30 badań na godzinę. 
Ad. 13 Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1  analizatora 
posiadającego funkcję automatycznego rozpoznawania skrzepu i zakorkowanych probówek. 
Ad. 14 Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza w Pakiecie Nr 1  aby dostawa odczynników krwinkowych 
i wrażliwych na temperaturę odbywała się transportem monitorowanym. Zamawiający nie wymaga aby 
przykładowy wydruk był dołączony do oferty. 
Ad. 15 Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 9  „Grupa krwi 
noworodka z BTA (manualnie)” 2 serii odczynnika, gdzie jeden z nich wykrywa słabą ekspresję antygenu 
DVI+. 
Ad. 16 Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1  analizatora  
w którym archiwizacja wyników badań tj. protokół badania i obraz bezpośredni mikrokolumny odbywa się 
w postaci kolorowych zdjęć. 
Ad. 17 Zamawiający wymaga zaoferowania dostaw przedmiotu zamówienia ujętego w Pakiecie Nr 1  
w terminach określonych SIWZ i Załączniku Nr 5 do niej. 
Ad. 18 Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 13 odczynnika 
Standard anty-D z terminem ważności 24 miesiące od daty produkcji, a jeśli warunki przechowywania 
odczynnika są zgodne z instrukcją producenta, po otwarciu buteleczek z odczynnikiem, produkt ma być 
stabilny i zachowuje 100% czułości oraz 100% specyficzności do 12 miesięcy od czasu otwarcia buteleczki. 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 
2. Strona internetowa Zamawiającego 
3. a/a 
 
 


