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znak sprawy: ZP/220/63/17                                                                    Szczecin, dnia 15 listopada 2017r 
                                       
w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem na dostawa odczynników, kontroli, kalibratorów oraz 
materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą dwóch zintegrowanych modułów (analizatorów)  biochemiczno-
immunochemicznych oraz systemu preanalitycznego (sortera próbek) i wyposażenia niezbędnego do ich pracy 
 

      Wyjaśnienia 2 
W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający udziela 
następujących wyjaśnień: 
 
Pytanie 1 

1. Czy Zamawiający, zgodnie z rekomendacjami zawartymi w Polskiej Normie PN-EN 15189: 2012 (ISO 15189), 
wymaga zaoferowania niezależnych materiałów do wewnętrznej kontroli jakości, a jednocześnie wyraża zgodę na 
zaoferowanie dedykowanych materiałów kontrolnych producenta odczynników w przypadku braku zmianowanych 
parametrów w materiałach niezależnych? 

Odpowiedź 
Zamawiający wymaga  aby Wykonawca  zapewnił  kontrolę wewnętrzną  przy pomocy niezależnych materiałów 
kontrolnych w oparciu o co najmniej 2 różne poziomy materiałów kontrolnych (prawidłowy i patologiczny) dla 
parametrów: 
W surowicy: albumina, amylaza, fosfataza alkaliczna, ALT, AST, bilirubina pośrednia, bilirubina bezpośrednia, wapń, 
cholesterol, chlorki, kreatynina, GGTP, HDL, glukoza, żelazo, potas, LDH, LDL, trójglicerydy, magnez, sód, fosfor, 
białko całkowite, transferyna, mocznik, kwas moczowy, lipaza, immunoglobulina IgA, IgM, IgG, cholinesteraza, CRP, 
Lp(a), ASO, RF, CK, CKMB 
W moczu: amylaza, wapń, chlorki, kreatynina, glukoza, magnez, fosfor, potas, białko całkowite, sód, mocznik, kwas 
moczowy, albumina,  
W płynie mózgowo-rdzeniowym: białko 
We krwi/osoczu: amoniak, amikacyna, fenobarbital, tobramycyna, hemoglobina glikowana 
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie dedykowanych materiałów producenta dla pozostałych parametrów – co 
najmniej 2 różne poziomy materiałów kontrolnych. 
 
Pytanie 2 

2. Dotyczy: Załącznik nr 4A, pkt 16.  
Prosimy o doprecyzowanie: Czy Zamawiający ma na myśli obecnie używany w laboratorium system  porównań 
międzynarodowych Unity i czy Zamawiający jednocześnie wymaga, aby zaoferowane niezależne materiały do 
wewnętrznej kontroli jakości były kompatybilne z tym systemem (tj. aby istniała możliwość  uzyskania 
międzynarodowych porównań wyników w systemie)? 

 
Odpowiedź 
TAK. Zamawiający obecnie używa oprogramowania Unity oraz wymaga aby zaoferowane niezależne materiały do 
wewnętrznej kontroli jakości były kompatybilne z wyżej wymienionym oprogramowaniem. 
 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia oraz zapisy podczas sporządzania i składania ofert. 
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