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ODPOWIf'Di!'
na zapytania w sPrawie SIWZ

Szanowni Paflstwo,

Uprzejmie informujemy, iL do Zamawiaj4cego wptyngla proSba o wyja6nienie zapisu specyfikacji

istotnych warunk6w zam6wjenia, w postgpowaniu prowadzonym na podstawie przepis6w ustawy z

dua29 styczlia 2004 roku Prawo Zamowiefi Publicznych (tj. Dz,U. 2201'9 r. poz' 1843) w trybie

przetargu nieograniczonego, na:

dostawg odcrynnik6w laboratoryjnych wyerzzdzierinw4analizator6w dla potrzeb [I.LD SPZOZ

w Siedlcach,

Tre6i wspomnianej proSby jest nastgpuj4ca :

Dotyczy: Pakiet nr 3 odczynniki do hodowli drobnoustroj6w z ptyn6w ustrojowych - formularz

cenowy

Zwracamy sig do Zamawiaj4cego zuptzejm1proSb4 o doprecyzowanie cry w pozycjt nr 1 nie

nast4pila tmylka pisarsk a i zamiast "Fodlo2a do posiewu krwi - dla bakterii tlenowych" nie powinno

byi ;podloZa do posiewu krwi - dla bakterii beztlenowych z neutralizatorem antybiotyk6w" ?

Dotychczasowe opisy w pozycji nr 1 i2 opisuj4 podlo2a tylko do posiew6w w kierunku

drobnoustroj6w tlenowych, co nie znajduje pokrycia w zaleceniach :

"Wskazania do wykonywania badari mikrobiologicznych u pacjentow hospitalizowattych"

Rekomenda cje zalecatie przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej Prof. dr

hab. med. Walerig Hryniewicz 22015 roku'
W rozdziale:
"l. Podejrzenie sepsy
Zalecenia o96lne:
- Objgto66 pobranej krwi na posiew, anie czaspobrania ma krytyczny wplyw na uzyskanie dodatniego

wynilcu, p otwierdzaj 4ce go eti o [o gi7 zakaLeni a

- krew nalezy pobiera6 przedwl4czeniem antybiotyku
- posiew krwi pobranej'przezcewni[< naczyniowy wi4ze sig z wiqkszyrn ryzykiern kontarninacji

pr6bki (wyniki falszywie dodatnie)
- posiew koric6wki cewnil<a naczyniowego bez r6wnoczesnego posiewu krwi pobranej z Zy\y nie ma

znaczenia diagno stycznego
- U pacjent6w doroslych naleLy pobiera6 2-3 posiewy krwi (do butelek zpodlolemprzeznaczonymdo

lrodowli bakterii tlenowych i beitlenowych); dzieci om 1-2 posiewy (do podloZy przezraczoTlych do

hodowli bakterii tlenowych)
- Streptococcus pneumoniae i inne niekt6re bakterie Grarn-dodatnie rnog4 lepiej rosn46 w podlo2ach

do hodowli bakterii beztlenowych.
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- Pobra6 co najmniej 2 posiewy krwi (ka2dy w kierunku bakterii tlenowych i beztlenowych): w tyrn
jederi z 2yly i zkaLdego zal.o2onego doj5cia naczyniowe go (zato2onego co najmniej 48 godz. przed
pobraniern)
- Krew na posiew naleiry pobierad z dw6ch r62nych miejsc, najlepiej bezpo6rednio z 2yly
- Inne badania rnikrobiologiczne pobierane s4w zaleLnoSci od miejscazakaLenia. kt6re jest przyazyn4

powstania obrazl kliniczr,ego sepsy. Materialy do diagnostyki lrodla zakazenia (mocz, ptyn
nr6zgowo-rdzeniowy [PMR], wymazy i wycinki zran,wydzielinaz dr6g oddechowych, plyny z jam

ciala) pobra6 przed wl4czeniem antybiotyku, moZliwie jak najszybciej, o ile nie op6Zni to w znacz4cy

spos6b podania antybiotyku.
- ObjgtoSd krwi pobranej na posiew:
- Pacjenci doroSli: 20-30 ml
- Dzieci (niski poziom bakteriernii <10 CFU/ml)."

Czy w zwi4zku zpowyizszymi rekomendacjami Zamawiajqcy maj4c nawzglgdzie zgodnoS6 dzialah

diagnostycznych z rekomendacjami dokona modyfikacji opisu przedmiotu zam6wienia na:

" podloza do posiewu krwi - dla bakterii beztlenowych z netttralizatorem antybiotyk6w" ?

Odpowiedz - zgodnie zSIWZ

Dotyczy: SIWZ 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA, ZADANIE CZqSCIOWE NR 3 Temat:

dostawa odczynnik6w laboratoryjnych wraz z dzier2aw4 aparatu do posiewu krwi wraz z
kompletnym wyposazeniem , UPS oraz zewn1trznego czytnika kod6w kreskowych oraz Pakiet nr 3 -

dostawa odczynnik6w laboratoryjnych wraz z dzierLaw4 aparatu do posiewu krwi wraz z

kompletnym wyposazeniem ,UPS oraz zewngtrznego czytnika kod6w kreskowych

LZwracamy sig do Zamawiaj4cego zuprzejm4 pro6b4 o wyja6nienie zapisu dolycz4cego

zewnqtrznego czytnika kod6w kreskowych, czy jeLeli aparat jest wyposazony w wbudowany czytnik
kod6w kreskowych do identyfikacji pr6bki wkladanej na poklad aparatu, Zamawiaj4cy odst4pi od

koniecznoSci zaoferowania dodatkowego, nie wymaganego ptzy oferowanym typie aparatu,

zewngtrznego czytnika kod6w kreskowych?
OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

2.W przypadku gdy Zamawiajqcy nie przychyli sig do naszej pro6by, to prosimy o doprecyzowanie,
jaki rnodel czytnika jest wymagany?
OdpowiedZ - ezytnik kod6w 2D

Dotyczy: Pakiet nr 3 - dostawa odczynnik6w laboratoryjnych wraz z dzier2aw4 aparatu do posiewu

krwi wraz z kompletnym wyposa2eniem, UPS oraz zewngtrznego czytnika kod6w kreskowych,
pozycjanr 6 parametr6w:
"Podlo2a kompletne, w butelkach nietluk4cych, zwalidowane przez EUCAST pod wzglgdem

moZliwoSci wykonywania szybkiego oztaczania lekowrazliwoSci (RASAT) bezpo6rednio z dodatnich

butelek z posiewem krwi"

Zwracamy sig do Zamawiaj4cego ztprzejm4 pro6b4 o odst4pienie od wymogu wykonania oznaczenia

lekowrazliwoSci bezpo6rednio z dodatnich posiew6w krwi.
OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

Dolyczy: Pakiet nr 3 - dostawa odczynnik6w laboratoryjnych wrazz dzierLaw4 aparatu do posiewu

krwi wraz z kompletnym wyposaZeniem ,UPS oraz zewnglrznego czytnika kod6w kreskowych
Zwracamy sig do Zamawiaj4cego z tprzejm4 proSb4 o doprecyzowanie zapisu w punkcie nr 9

"zapewnienie udzialu w zewngtrznej, migdzynarodowej kontroli jako5ci oferowanych badan - 2

sprawdziany w ci4gu roku".
Czy Zarnawiaj4cy rna na my$li kontrolg zewngtrzn4 pr6bki krwi dostarczan4 dwa razy do rokn
zgodnie z harmonogratnem zewnEtrznej kontroli jakoSci pod nazw4 "Posiew krwi- skrining" ?

Odpowied2 - Wedlug uznantia Oferenta
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Dotyczy Pakiet nr 2 , Zal4cmik nr 8, pkt 2: Czy Zamawiaj4cy wyrazi zgodg na zaofer.owanie
analizatora z roku produkcji 2076, analizator sprawny technicznie po p.tnytn przegl4dach?
OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

Dolyczy Pakiet nr 2 , Zalqcznik nr 8, pkt 3: Czy Zamawiaj4cy wymaga aby analizator dokonywal
pomiaru WBC ( oraz.rozdzialu na subpopulacje) metod4 flro.".""ncyjnej cystometrii przeplywowej,
kt6ra jest obecnie jedtr4 z najnowoczesniejs4rch metod pomiarowyci:. w"prrypudktrozdzialu
ler'rkocyt6w na 5 populacji- zastosowanie barwnika fluoiescencyjnego, kt6rybarwi material
genetyczny w kom6rce zwigksza wiarygodnoSd i dokladn o{6 rozdziiLr, *ykl.,"ru interferencjg ze
strony erytrocyt6w opornych nalizE oraz zwigkszamo|liwoSi wykrycia kom6rek, eo znacznie
zmnielsza ilos6 powt6relc i tym samym zmniejszakoszty wykonania morfologii,
OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

przypadku moZliwoSci oznaczeitw plynach z jam
zw zglEdnej liczby erytrocyt6w oraz [e u koc yt6w ze

te, atakLe calkowitej liczby kom6rek j4drzastycb
zesylane do LIS?

Doryczy Pakiet nr 2 , Tal4cznil< nr 8, pkt 6: Czy Zamawiaj4cy wymaga, aby oznaczettiaw ptrynach z
jam ctala nie wyrnagaly stosowan ia 2adnycl't dodatkowych odczynnik6w , co ma uzasadnienie
ekonomiczne?
OdpowiedZ - tak

Dotyczy Pakiet nr 2 , ZaLqcn rik nr B, pkt 6: Czy Zarnawiaj1cy wymaga zaoferowania dedykowauego
Materialu kontrolnego dla ptyn6w z jam ciala, w iloSci mitrirnum i fiolka na kwartal, w catym okresie
trwania umowy dzietlawy? Zapewnito Zamawiajacemu mozliwoS6 kontrolowania pomiaru w
ptynaclr z jarn ciala, kt6re to zazwyczq s4 ubogo kom6rkowe.
OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

Dotyczy Pakiet nr 2 , ZalTcznik nr 8, pkt 7: Czy Zanawiaj4cy wymaga aby objgto$i pr6bki konieczna
do wykonania morfologii nie byla wigksza niz 160 plw przypail<u a:nalizy *y"kony*unej manualnie
jak i z podajnika?
OdpowiedZ - tak

Dotyczy Palciet nr 2 , ZalqczLrik nr B: Czy Zamawiaj1cy wymaga aby pomiar HGB wykonywany byl w
osobnym torze pomiarowym, rninirnalizuj4cyrn interfer encje ze strony krwinek biary;h i lipid6w?
OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

Dotyczy Pakiet nr 2 , Zal4cznik nr B: Czy Zamawiaj4cy wymaga zaoferowania parametr6w
diagnostycznych okre$laj4cych ilo6ciowo stan aktywacji neutrofili oraz lirnfo"ytO* reaktywlych i
syntetyzuj4cych przeciwciala (w warto5ciach odsetkowychibezwzglgdnych), parametry te pomocne
s4 w diagnozie,leczeniu.i monitorowaniu pacjent6w ze stane 

^ "upihiy^, 
poniewaz dostarizal4

dodatl<owych inforrnacji na temat odpowiedzi immunologicznej. Pomagajq w r6znicowan iu zaka1eria
od zapalenia. ustaleniu przyczyny infekcji (wirusowa, bakteryjna czy pasohytnicza) oraz okresleniu
rodzaju odpowiedzi immunologicznej (pierwotna odzpowiedZ irnmon tlogiizna,odpowiedZ humoralna
b4dZ odpowiedZ kom6rkowa). Parametry dostgpne w rytunowym badaniu bez dodaikowych koszt6w.
OdpowiedZ - nie

Dotyczy Pakiet nr 2 , Zal4cznik nr 8: Czy Zamawiaj1cy wymaga aby attoryzowany serwis posiadal
minimum 4 letnie doSwiadczenie zawodowe w serwisowaniu of"ro*url"go nrodelu analizatora
hernatologicznego?
Odpowiedl - zgodnie zSIWZ
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DotyczyPakiet rc 2 , Zalqcntik nr 8: Czy Zamawiaj4cy wymaga aby analizator wyposazony byty w

czujnik Sciek6w?

OdpowiedZ - tak

Polsce?

OdpowiedZ' DoPuszczamY

1

ijMa
ik

skontrolowanY.
Odpowiedz - Tak

rzypadku awarii analizator a Wykonawca

badari w najbliZszym laboratorium' Czy w

badania te wykonane byty na analizatorze

e po s iada analizatot Zamaw iaj4cego?

OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

o doprecyzowanie zapisu, czy Zmawiaj4cy prsz4c

na my6l i, kontro I q zew n4tt zlaboratoryj n4

w czasie rzeczywistym i widoczne sQ w

wpisYwania ich Przez uZYtkownika?

Odpowiedz - Tak

DotyczyPakiet nr 5 , za\4cznik nr B, pkt-2: czy zamawiaj4cy wyruzi zgodne na zaoferowanie pask6w

z oicryten 11 parametr6w fizyko-chemicznych moczu?

Odpowied2 - tak

testowego.
OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

Do Zal4cznika nr 8, Pakiet 1:

- czy zamawiai4cywymaga aby identyfikacja dla elektrod jonoselektywnych, w module ISE'

odbywala ,iE ,'*yt otrystaiiern kod6w kreskowych lub czytnika RFID ?

Odpowied2 - zgodnie zSIWZ

g stal

o kt6re i o

P 
\,ZO

z
Odpowiedz - tak

-CzyZamawiaj4cywymagaabyelektrodypomiarow?'Yry*?n"wmoduleISE'dlaNa'KiCl'
posiadaty moZliwos6 ilfr p"o;"Ayn"r"; *y-iuny ztytvttich niejednakowego zu|yciaw czasie ?

odpowiedZ - zgodnie zSIWZ

Sprawg prowadzi - Anna Jastrzqbska



Do Zalycznika nr 9, pakiet 1:

- Czy Zamawiaj4cy zgodzi sig na zaoferowanie zestawu odczynnikowego UIBC dla badania TIBC ?

Wyniki dla badania TIBC okreSlane s4 automatycznie na podstawie wynik6w ozraczeria dla badar-ria

UIBC i Zelazo. W zestawieniu wynik6w podawane s4 warloSci zar6wno dla TIBC jaki i UIBC.
OdpowiedZ - tak

- Czy Zamawiajqcy wynaga aby oznaczenie dla badania HbAlc bylo przeprowadzane calkowicie
autonratycznie na poklad zie analizatora z wykorzystaniem krwi pelnej j ako pr6bki , bez potrzeby
przygotowania hemolizatu pr6bki badanej manualnie poza analizatorem ?

OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

- Czy dla badari IgA, IgM iIgG Zamawiaj4cy wymaga aby zestawy odczynnikowe Lrzywalre w tych
oznacze'niach moZna bylo wykorzystal dla materialu PMR ?

OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

Do Zalyczttika nr 8, pakiet 1:

- Czy ZamawiajEcy wyrazi zgodg aby identyfikacjaodczynnik6w odbywala sig za pomoc4 barl<od6w
lub czytnika RFID?
OdpowiedZ - tak

- Czy pod pojgciem "Automatyczne wazytywanie do analizatora pelnej lcrzywej kalibracyjnej"
Zamawiaj4cy rozumie prekalibracj g fabryczn4 odczynnik6w i brak koniecznoSci wykonania pelnej 6-
punktowej krzywej kal ibracyj nej pr zez U Zytkown ika?
OdpowiedZ - nie

Do Zal4cznika nr 9, pakiet 1:

- Czy w celu uniknigcia blgd6w i incydent6w rnedycznycli Zamawiaj4cy oczekuje, aby oferowane
odczynniki do oznaczania TSH, ff4,fl3, a-TPO i a-Tg posiadaly okreSlone przez producenta
odczynnil<6w specyficzne warto$ci referencyjne dlapopulacji dorostych, dzieci i kobiet w ciqLy w
poszczeg6lnych trymestrach, co pozwoli prawidlowo interpretowa6 wyniki ontaczentych
parametr6w?
OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

- Ze wzglEdn na posiadanie w ofercie kilku rodzaj6w test6w do oznaczania beta-HCG o r62nych
wsl<azaniach diagnostycznych prosimy o wyjaSnienie i uSciSlenie, czy Zamawiaj4cy zamierza
stosowad test beta-HCG wyl4cznie jako test ci4hov,ry, czy takze jako rnarker chor6b trofoblastu oraz
nowotwor6w produkuj 4cych HCG?
OdpowiedZ - R6wnieZ do diagnostyki chor6b nowotworowych

- Prosimy o uSci6lenie czy Zamawiaj4cy oczekuje zlohenia oferty na parathormon 3 gen.?
OdpowiedZ - Nie wymagamy

Dot,. pakietu nr 1 Prosimy o wskazanie jakie s4 wymogi zamawiaj1cego dot, kontroli
rnigdzynarodowej. Jakiej firmy maj4to by6 kontrole, jakich badari powinny dotyczy(, i w jakiej
czgstotl iwo6ci b9d4 wykonywane?
OdpowiedZ - Labquality lub Riqas, pozostale warunki zgodrrie zSIWZ

Dot, pakietu nr 5 Czy ZamawiajEcy wyrazi zgodE na mo2liwo66 zaoferowania analizatora 22015?
Oferowany sprzgt objgty bgdzie peln4 opiek4 serwisow4 orazprzegl1dami zgodnie z zaleceniani
producenta.
OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ
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13 Czy Zamaw\ai4cy wyrazi zgodqna to' aby termin platnoSci byl

v?

Par.4CzyZamawialgcywyraz\3godgnadodaniepostanowieniawbrzmieniu:''Zamawiaj4cymo2e
w kaZdym czasie odstapi6 od Z4dania 

'up+ityprzez 
WykonawcQ kary umownej'"

OdpowiedZ - tak

ienie do odst4Pienia od umowy

do naleZYtego wYkonania umowy

cze?

Informujemy , ze zgodfte z wymogiem art' 38 ust' 2 ustawy z dn\a 29 stycznta 2004 roku Prawo

Zam6wieri pubricznych (tj. Dz.u. z20rg r.poz.1B43), stanowisko zamavtialqcego zostalo rozeslane

do wszystkich wykonawc6w' kt6ryrn ptzekazato SIWZ'

Zamawtai4cY

DY KTOR
Srrnodzieln

Eakladu O

wt taw Lelkouilm:
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