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Dotycry: Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę odcrynników stosowanych w laboratorium i pracowni
serologicznej z bankiem krwi wraz z dzieńawą

Lp pltanie Odpowiedź

1 DoĘczy wymagania pod tabela dla pakiefu nr 2 - zŃączniknr I:

Miano odczynników powinno wynosić 256 (na dowód załqczyć dokument
potwierdzajqcy)
Zgodne z aktualnie obowiązującymi wytycznymi IHiT w Warszawie w której
jednoznacznie określono minimalne miana dla odczynników tj. odczynniki
monoklonalne anty-A i anty-B - test probówkowy -128 i test szkiełkowy - 32, dla
odczynników monoklonalnych an§-D - test probówkowy - 64 i test szkiełkowy -
32.
Zamawiający zbyt ogólnie opisał powyższy zapis, nie doprecyzowując, których
pozycji doĘczy. Ponadto wskazaó na|eĘ, iz miano dla oferowanych
odcąynników określone przez Zamawiającego jest zawyżone, gdyż zgodnie z
publikacją IHiT pod redakcją Magdaleny Łętowskiej ,,Medyczne zasady
pobierania krwi, oddzielania jej składników i wydawania obowiązujące w
jednostkach publicznej sfużby krwi", wydanie III,20I4r. (ze zm.) wskazuje się
minimalne miano jakie powinny wykazywaó odczynniki
Zatem prosimy o wyjaśnienie i potwierdzenie, ze wymagane miano doĘczy
odczynników monoklonalnych A orazB z pozycji 1-4.

Zamawiający odstępuj e od
zapisu

ż DoĘczy pozycji nr 6 pakiet ż: Czy zamavtiający wymaga odcrynnika
monoklonalnego anty-D klasy IgM czy odczynnika monoklonalnego anty-D IgM
+IgG (Blend)?

Zamawiający wymaga
odczynnika anty-D IgM
+IgG (Blend

J Dotyczy wymagania pod tabela dla pakietu nr 2 - załącznik nr 1: Wnosimy o

odstąpienie od wymagania: pojemniki do płyt do oznaczania grup krwi jednego

producenta zewzględu na wyniki kompatybilności z p§tamibądź prosimy o

wyiaśnienie ziakimi pb.tami mają byó kompa§bilne? (ilość celek/producent)

ZamavłiĄący odstępuj e od
zapisu

4 na zaoferowanie
w zestawach 3x5

DoĘczy pozycji 9 pakiet 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę
konselwowanych krwinek wzorcowych do układu AB0,0,AI,B
ml?

Tak

5 Czy Zamawiający w pozycji 9 pakiet nr 2 wymaga, ńy krwinki wzorcowe do
układu AB0 posiadĄ stęzenie knri ( hematokryt) na poziomie 25%lub ponad
ż5% (Ht>ż5%)?

Ponad25oń

6 DoĘczy pozycji 10 pakiet nr 2: Czy Zamavłiający potwierdza , że wymaga zestaw

krwinek kontrolnych do codziennej kontroli w buteleczkach z kroplomierzęm co

ułatwia korzystanie z zestawu?

Tak
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