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Znak: AE/ZP-27-08/19                                                       Tarnów, 2019-02-15 

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. 8-9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu dla pozycji 
8 i 9 „Wymagania dotyczące odczynników i krwinek”? Oferowana metoda posiada bowiem 
odpowiednie odczynniki naniesione na karty, bezpośrednio przez producenta, z możliwością 
wykonywania badań bezpośrednio na analizatorze jak i w systemie manualnym backup. Procedura 
wykonywanych badań nie przewiduje stosowania ich w testach szkiełkowych i probówkowych. 

2. Dotyczy Pakietu Nr 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę odczynników wraz z krwinkami 
w terminach określonych jednym harmonogramem co pozwoli na skalkulowanie niższej ceny? 

3. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 5-9.  Czy wymaga się aby odczynniki monoklonalne z układu Rh oraz 
antygenu K w pozycjach 5-9  dawały reakcje z krwinkami heterozygotycznymi w teście probówkowym 
nie mniejsze niż 3+ po czasie inkubacji nie dłuższym niż 5 minut ? 

4. Dotyczy Pakietu Nr 2  poz. 13. Czy standard anty-D ma być stabilny do daty określonej na etykiecie 
jak pozostałe odczynniki nawet po otwarciu? 

5. Dotyczy Pakietu Nr 2 Prosimy o potwierdzenie, że wymaganie siwz : Odczynniki oznakowane 
znakiem CE z numerem jednostki notyfikowanej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 
12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów 
medycznych do diagnostyki in vitro - Dz.U. z 2013 r. poz. 1127) dotyczy tylko odczynników gdzie jest 
to wymagane. 

6. Dotyczy Pakietu Nr 2. Czy Zamawiający dopuści odczynniki do układu ABO,  Rh i Kell z terminem 
ważności 6 miesięcy od dostawy ? 

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

Ad. 1 Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 2 poz. 8-9 przedmiotu zamówienia spełniającego 
wymagania określone w SIWZ i Załącznikach do niej. 
Ad. 2 Zamawiający wymaga dostawy odczynników zaoferowanych w Pakiecie Nr 2 w terminach 
określonych w SIWZ 
Ad. 3 Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza aby zaoferowane w Pakiecie Nr  2 poz. 5-9 odczynniki 
monoklonalne z układu Rh oraz antygenu K w pozycjach 5-9  dawały reakcje z krwinkami 
heterozygotycznymi w teście probówkowym nie mniejsze niż 3+ po czasie inkubacji nie dłuższym niż 5 
minut. 
Ad. 4 Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 2 poz. 13 standard anty-D spełniającego 
wymagania określone w SIWZ i Załącznikach do niej. 
Ad. 5 Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 2 odczynników spełniających wymagania 
określone w SIWZ i Załącznikach do niej, w tym w Załączniku Nr 5 pkt 2 – Wymagania dla przedmiotu 
zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 2. 
Ad. 6 Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 2 odczynników spełniających wymagania 
określone w SIWZ i Załącznikach do niej, w tym w Załączniku Nr 5 pkt 8 – Wymagania dla przedmiotu 
zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 2. 
 
Otrzymują: 
1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 
2. Strona internetowa Zamawiającego 
3. a/a 


