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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
dostawę odczynników, akcesoriów, materiałów kontrolnych  do badań z zakresu serologii 
transfuzjologicznej metodą żelowej aglutynacji kolumnowej wraz z dzierżawą dwóch 
analizatorów i zestawu manualnego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. 
w Radomiu (sprawa  DZP.341.48.2017). 

 
Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z póżn. zm.) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w 
Radomiu w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi 
przedmiotowego postępowania: 

Lp. Pytanie Odpowiedź 
1. Zapytanie do Załącznika nr 7 do SIWZ - 

Opis przedmiotu zamówienia (parametr), pkt. 
1: Badanie grupy krwi z badaniem 
izoaglutynin grupowych na krwinkach A1, B – 
zgodnie z zaleceniami IHIT. 

 
Czy Zamawiający wymaga, żeby na każdej 
karcie do oznaczania antygenów układu ABO, 
były dwa odczynniki anty-D pochodzące z 
dwóch różnych klonów? 

TAK 

2. Zapytanie do Załącznika nr 7 do SIWZ - 
Opis przedmiotu zamówienia (parametr), 
pkt.5: Odczynniki: wszystkie odczynniki i 
karty jednakowe dla analizatora głównego oraz 
backupu. 

 
Czy Zamawiający wymagając jednakowych 
odczynników i kart zarówno do analizatora jak 
i manualnego backupu miał na myśli również 
Odczynnik LISS do metody manualnej oraz do 
metody automatycznej? 

TAK 

3. Zapytanie do Załącznika nr 9 do SIWZ – 
Opis przedmiotu zamówienia (parametr), pkt. 
2: Wszystkie oferowane karty zawierają 
kolumnę z kontrolą wewnętrzną. 
 
Czy Zamawiający ma na myśli karty do 
oznaczania grupy krwi, grupy krwi noworodka 
oraz do kontroli antygenów u biorców i 
dawców? I czy przyzna 10 pkt. oferowanemu 
rozwiązaniu? 

TAK, Zamawiający ma na myśli karty do 
oznaczania grupy krwi, grupy krwi 
noworodka oraz do kontroli antygenów u 
biorców i dawców. 
Zamawiający podtrzymuje punkcję zgodną 
z zapisami siwz.  

4. Zapytanie do Załącznika nr 9 do SIWZ - 
Opis przedmiotu zamówienia (parametr), pkt. 
3, Karty do potwierdzania grupy krwi dawców 

NIE 



  

 
 

2 

i biorców - dwa oznaczenia na jednej karcie. 
 
Czy Zamawiający wymaga, żeby na każdej 
pojedynczej karcie przeznaczonej do 
potwierdzania grupy krwi dawców i biorców 
była możliwość wykonania kontroli 
wewnętrznej? 

5. Zapytanie do Załącznika nr 9 do SIWZ - 
Opis przedmiotu zamówienia (parametr), pkt. 
5 Brak konieczności inkubacji kart grupowych 
przed wirowaniem. 
 
Czy Zamawiający miał na myśli brak 
koniecznej oraz rekomendowanej inkubacji 
kart- potwierdzonej w materiałach firmowych 
Wykonawcy? 

TAK 

6. Zapytanie do Załącznika nr 5 do SIWZ – 
Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt. 2 Grupa 
krwi u noworodka . 
 
Czy Zamawiający oczekuje, aby badanie grupy 
krwi noworodka z BTA wykonywane było za 
pomocą dwóch odczynników anty-D 
pochodzących z różnych klonów, z których 
przynajmniej jeden nie wykrywa antygenu 
DVI oraz antygeny grupy krwi A i B, 
potwierdzone były dwoma różnymi klonami na 
jednej karcie? 

TAK 

7. Zapytanie do Załącznika nr 5 do SIWZ – 
Opis Przedmiotu Zamówienia.  
 
Prosimy o doprecyzowanie, czy podana liczba 
badań zawiera ilości na codzienną wewnętrzną 
kontrolę jakości? 

TAK 

8. Zapytanie do Załącznika nr 4 do SIWZ – Wzór 
umowy dzierżawy, §6 ust.5.  
Prosimy o doprecyzowanie, czy z uwagi na 
posiadanie dwóch analizatorów oraz 
manualnego back-upu, Zamawiający wyrazi 
zgodę na liczenie czasu napraw tylko w dni 
robocze?  

TAK, Zamawiający modyfikuje zapis § 6 
ust.5 Załącznika nr 4 do siwz w 
następujący sposób: 
„Wydzierżawiający zapewnia, że czas reakcji 
serwisu w stosunku do zgłoszonej przez 
Dzierżawcę usterki wynosi .......... (max 24 
godziny) w dni robocze z przyjazdem, a 
dokonanie naprawy do 48 godzin w dni 
robocze od chwili zgłoszenia usterki” 

    
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi:  
Agnieszka Bęc  
Tel. 48 361-32-10 

 


