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SZP V-T/Z/X/2016/o.2

Strzelin, 19.12.2016 r.

Dotyczy: zapytań Wykonawców do przetargu nieograniczonego na dostawy
laboratoryjnych dla Strzelińskiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Strzelinie.

odczynników

Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia / SIWZ:
Pytanie 1 – Dotyczy Pakietu I, poz. 7-8 – krwinki wzorcowe
1. Czy Zamawiający zgodzi się na podpisanie wraz z umową harmonogramu dostaw krwinek
wzorcowych, który ułatwi realizację zawartej umowy, ze szczególnym wskazaniem na fakt
specyficznego cyklu produkcyjnego krwinek wzorcowych?
Projekt harmonogramu zobowiązuje się przedłożyć Wykonawca.
Krwinki produkowane są z krwi pozyskiwanej od dawców. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
dawcy o odpowiednich fenotypach mogą oddać krew tylko 6 razy w roku pod warunkiem ,że przejdą
pozytywnie badania wymagane w Banku Krwi. Zatem pozyskanie dawców i cykl pobrań narzuca
wytwórcą krwinek wykorzystywanych do badań in vitro reżim produkcji w równych odstępach
comiesięcznych. Ponadto termin ważności produktu wynosi od 5 do 6 tygodni. Kalkulacja potencjalnie 1
dostawy w miesiącu z wyłączeniem dostaw na cito pozwoli złożyć Wykonawcy korzystniejszą ofertę
cenowo , a zważywszy, że laboratorium Zamawiającego jest zarządzane przez doświadczona kadrę nie
zachwieje powyższe działanie pracą diagnostów
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 2 – Dotyczy Pakietu I, poz. 7 – standaryzowane krwinki wzorcowe do układu AB0
2. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania standaryzowanych krwinek wzorcowych do układu AB0
gotowych bo bezpośredniego użycia do stosowania do badań metodą szkiełkową i probówkową,
czy krwinek gęstych o stężeniu powyżej 27%?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania standaryzowanych krwinek wzorcowych do
układu AB0 gotowych bo bezpośredniego użycia do stosowania do badań metodą szkiełkową.
Pytanie 3 – Dotyczy Pakietu I, poz. 8 – krwinki wzorcowe do wykrywania przeciwciał
3. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania krwinek wzorcowych do wykrywania przeciwciał
gotowych do bezpośredniego użycia do stosowania do badań metodą szkiełkową i probówkową,
czy krwinek gęstych o stężeniu powyżej 27%?
ODPOWIEDŹ : Zamawiający wymaga krwinek do samodzielnego sporządzania zawiesiny
wykorzystywanej w badaniach techniką kolumnową
Pytanie 4 – Dotyczy Pakietu I, poz. 8 – krwinki wzorcowe do wykrywania przeciwciał
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4. Wnioskujemy o podanie wielkości wymaganego zestawu krwinek wzorcowych do wykrywania
przeciwciał.
Zamawiający opisał przedmiot zamówienia podając nazwę przedmiotu zamówienia, ilość na 12
miesięcy oraz jednostkę miary jako zestaw nie wskazując przy tym wielkości wymaganego
zestawu. Zaistniała sytuacja w konsekwencji prowadzi do możliwości złożenia przez
wykonawców nieporównywalnych ofert przetargowych. Zamawiający brakiem opisu wielkości
wymaganego zestawu dał możliwość zaoferowania wyspecyfikowanych krwinek wzorcowych w
dowolnych zestawach, nie gwarantując przy tym ciągłości badań diagnostycznych
wykonywanych przez laboratorium Zamawiającego przez okres trwania umowy.
ODPOWIEDŹ : Zgodnie z zapisem SIWZ.
Pytanie 5 – Dotyczy Pakietu I
5. Zgodnie z zaleceniem IHiT w Warszawie zawartym w aktualnie obowiązującej publikacji z 2014r.,
wydanie III, Zamawiający powinien wyspecyfikować we wskazanym wyżej Pakiecie I, zestaw
krwi kontrolnej do kontroli aktywności i swoistości zestawu odczynników monoklonalnych i
krwinek wzorcowych do badania AB0 i RhD. W związku z powyższym wnioskujemy o
wyspecyfikowanie w tabeli formularza cenowego w zakresie Pakietu I wraz z podaniem ilości,
zestawów krwi kontrolnej.
ODPOWIEDŹ : Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 6 – Dotyczy Pakietu I, warunki graniczne, pkt 6
6. Wnioskujemy o zmianę zapisu dotyczącego pH dla odczynnika PBS na zgodny z aktualnie
obowiązującymi wytycznymi IHiT w Warszawie tj.: pH 6,85 – 7,2
ODPOWIEDŹ :Zamawiający wyraża zgodę.

Powyższe zmiany są integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
i obowiązują wszystkich Wykonawców, którzy pobrali od Zamawiającego
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.
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