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ODPOWIEDZ

na zapytania w sprawie SWK

Szonowni Paristwo,

Uprzejmie informujemy, iz do Zamawiajqcego wplynqta proSba o wyja6nienie zapisu Szczeg6towych

Wa ru n k6w Kon ku rsu na wyko nywa n ie bada ri la boratoryj nych"

Tre6i wspomnianej pro6by jest nastqpujqca:

1,. Poz, 3 AChE - Prosimy o doprecyzowanie nazwy badania, czy to oznaczenie
acetylocholinoesterazy w plynie owodniowym i informacjq z jakiego ma byi materiatu.

Odpowied2 - oznaczenie acetylocholinoesterazy w plynie owodniowym

2. Poz.247 Przeciwciala- HGE - prosimy o doprecyzowanie nazwy badania.
Odpowiedl - przeciwciata przeciwko erlichiozie

3" Poz.298 SLE przeciwciala p/jqdrowe - prosimy o doprecyzowanie nazwy badania, jakie
l<onkretnie przeciwciala majq byi wykonane"

Odpowied2 - Ds DNA

4. Poz,302 Hemochromatoza - czy badanie ma byi wykonane metodq genetycznq?
Odpowied2 - tak

5. Poz. 180 Nikotyna - proponujemy badanie alternatywne o podobnym znaczeniu
diagnostycznym - kotynina powstaje w organizmie w wyniku rozkladu nikotyny,

Odpowied2 - tak

6, Poz.226 Przeciwciala p/tularemia-lgA - proponujemy badanie o podobnym znaczeniu
diagnostycznym -> FRANC-M (P/c lgM przeciw Francisella tularensis (U02))-> przeciwciala w
klasie lgM pojawiajq siq w poczqtkowej fazie infekcji.

Odpowiedl - tak

7 . Poz.249 Przeciwciala p/ E.coli Ot57-H7 -proponujemy posiew w l<ierunku tej bakterii, badanie
to r6wnie2 jest stosowane w diagnostyce zakazeri wywotanych E.coli.

Odpowiedl - Zgodnie z SWK

8. Poz.257 Anty-Toxo lgG awidnoS6 (met.ELFA) - czy Zamawiajqcy wyraza zgodq na wykonanie
badania metodq elektrochemiluminescencji (ECLIA)?

Odpowiedl - Nie
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9. Czy Zamawiajqcy wyraza zgodq na wydlu2enie czasu oczekiwania na wynik badania z 12 godzin

do 24 godzin dla poni2szych bada6:
155. Amoniak
156. Alkaloidy
I57. Alkohol metylowy
158. Antydepresanty tr6jcykliczne
159. Amfetamina
160. Barbiturany
L6L Benzodiazepiny
162. Cyklosporyna
163, Digoksyna

164. Efedryna
165. Fenytoina
166. Fenobarbital
L67. Glikol etylenowy
168. Hemoglobina tlenkowqglowa
169. lbuprofen
170, Kodeina

17L. Kofeina
I72. Kokaina

173. Kwas mlekowy
174. Karbamazepina
175. Kadm

176. Lidokaina
177, LSD

17B. Methemoglobina
I79. Morfina
180, Nikotyna
181. Paracetamol
I82. Pyralgina

1"83. Salicylany
1.84. Sulfonamidy
185. Teofilina
186. Wankomycyna
1.87. Walproinowy kwas

Odpowied2 - Zgodnie SWK

l0.Prosimy o modyfikacjq umowy $ 4 Kary umowne w punkcie 1. ,,W przypadku niewykonania lub

nienale2ytego wykonania umowy przez Wykonawcq, Zamawiajqcy ma prawo obciq2yi Wykonawcq

obowiqzkiem zaplaty kary umownej, w wysoko6ci 50% ceny badania niewykonanego lub

niena le2ycie wykona nego."

Odpowiedi - zgodnie z SWK.

Sprawq prowadzi - Anna Jastrzqbsl<a


