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Dotyczy:  Odpowiedzi na pytania oferentów. 

 

 
1. Czy zamawiający dopuszcza oferenta, którego pracownia mikrobiologiczna w soboty, 

w niedziele i święta pracuje krócej niż wymagane w SWK 12 godzin, z równoczesnym 
zagwarantowaniem przez Oferenta wykonania dostarczonych  badań w wymaganym czasie? 
 

NIE - ponieważ ogranicza to czas UDZIELAJĄCEMU ZAMÓWIENIA na dostarczenie 
badań, szczególnie posiewów krwi. 

 

2. Czy, z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych, Zamawiający dopuszcza 

udostępnianie wyników drogą elektroniczną poprzez udostępnienie specjalnej  strony Oferenta 
służącej do odbioru wyników przez poszczególne jednostki Zamawiającego, zamiast 

przesyłania wyników faksem? 
 

TAK – lecz wymaga to integracji systemu INFORMATYCZNEGO OFERENTA 
z systemem UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA. Koszt integracji systemów spoczywałby 
w pełni na OFERENCIE. Przy czym do momentu faktycznej integracji wymóg 
przesyłania wyników faksem pozostaje – zgodnie ze specyfikacją SWK. 

 
3. Czy, Zamawiający dopuszcza wykonanie badania w kierunku grypy metodą Real Time PCR 

w terminie do 24 godz. z uwagi na to, że nie jest to badanie z zakresu mikrobiologii oraz zapis 

w SWK: „Zamawiający dopuszcza możliwość wyboru więcej niż 1 oferty, jeżeli 
będzie to celowe z punktu widzenia zabezpieczenia statutowej działalności 

Udzielającego zamówienie i prawidłowości organizowania świadczeń 
medycznych”? 
 

NIE – UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA oczekuje, że badanie zostanie wykonane w ciągu 
3 godzin . Jest to istotne z uwagi na czas włączenia terapii i jej kontynuacje tj. 5 dni 
od momentu wystąpienia objawów zakażenia, ale także na izolację pacjenta 

 

4. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie badania w kierunku C.difficile metodą Real Time PCR 
w terminie do 3 dni roboczych z uzasadnieniem jak wyżej? 
 

NIE – UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA oczekuje, że badanie zostanie wykonane 
natychmiast po uzyskaniu wątpliwego wyniku w tzw. szybkich testach. Uzyskanie 
wyniku badania pozwala odpowiednio postępować z pacjentem i ograniczyć możliwość 
rozprzestrzeniania zakażenia w możliwie najszybszym terminie. 
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5. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie badania w kierunku C.difficile metodą Real Time PCR 

w terminie do 3 dni roboczych z uzasadnieniem jak wyżej? 
 

NIE – UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA oczekuje, że badanie zostanie wykonane 
natychmiast po uzyskaniu wątpliwego wyniku w tzw. szybkich testach. Uzyskanie 
wyniku badania pozwala odpowiednio postępować z pacjentem i ograniczyć możliwość 
rozprzestrzeniania zakażenia w możliwie najszybszym terminie. 

 

6. Zwracamy się z uprzejma prośbą o przesuniecie terminu składania i otwarcia ofert 
na 05.05.2017 ze względu na w celu rzetelnego skonstruowania oferty 
 

UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA nie przewiduje przesunięcia terminu składania 
i otwarcia ofert. Struktura SWK – w tym wymaganych załączników pozwala 
na rzetelne przygotowanie oferty w przewidzianym terminie. 

 

7. Proszę o podanie przez Zamawiającego, procedury poniższych badań, w celu prawidłowej 
wyceny: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA: 
 

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE W PRACOWNI CYTOSTATYKÓW 
W  APTECE - ROZBICIE 

  
CZYSTOŚĆ W POMIESZCZENIACH 

  
Czystość powietrza (płytki sedymentacyjne) 
  
Strefa o klasie czystości A:  
komory laminarne – na każdą komorę 1 płytka – łącznie 2 płytki 
  
Strefa o klasie czystości B: 
Pomieszczenie produkcyjne  - 5 płytek 
Strefa o klasie czystości C: 
Śluzy osobowe czyste – na każdą śluzę 1 płytka – łącznie 2 płytki 
  

33 
Badanie jałowości płynów, 

pomieszczeń, narzędzi, sprzętu 

wynik ujemny 

 

34 Badanie czystości rąk  

35 
Badanie czystości powietrza klasa 

ABC 

 

36 
Badanie czystości powietrza klasa 

D 

 

37 
Badanie czystości powierzchni 

klasa ABC 

 

38 
Badanie czystości powierzchni 

klasa D 
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Strefa o klasie czystości D: 
Śluza osobowa brudna – 2 płytki 
Pomieszczenie przygotowawcze - 3 płytki 
Pomieszczenie kontrolne – 2 płytki 
  

CZYSTOŚĆ POWIERZCHNI (PŁYTKI ODCISKOWE) 
  
Strefa o klasie czystości A: 
Komory laminarne - na każdą komorę 1 płytka – łącznie 2 płytki 
  
Strefa o klasie czystości B: 
Pomieszczenie produkcyjne  - 2 płytki 
  
Strefa o klasie czystości C: 
Śluzy osobowe czyste – na każdą śluzę 1 płytka – łącznie 2 płytki 
Śluzy materiałowe - na każdą śluzę 1 płytka – łącznie 2 płytki 
  
Strefa o klasie czystości D: 
Śluza osobowa brudna – 1 płytka 
Pomieszczenie przygotowawcze – 1 płytka 
Pomieszczenie kontrolne – 1 płytka 
  
  

CZĘSTOTLIWOŚĆ BADAŃ: 
  
Raz w tygodniu „małe badanie” – badanie czystości powietrza i powierzchni w strefach  
A,B i C (9 płytek sedymentacyjnych + 8 płytek odciskowych) 
Raz na 4 tygodnie „duże badanie” -   badanie czystości powietrza i powierzchni w strefach A,B, C i D 
(16 płytek sedymentacyjnych + 11 płytek odciskowych) 
  
Czystość rąk pracowników 
  
Stefa A - operatorzy– odciski z palców i przedramion dwóch operatorów – 8 płytek odciskowych 
Strefa B - pomocnicy – odciski z palców dwóch pomocników - 4 płytki 
Częstotliwość badań – raz w tygodniu (12 płytek) 
  
Kontrola jałowości serii 
  
Codziennie (od poniedziałku do piątku) jedna ślepa próba na każdą zmianę pracowników – łącznie 
codziennie 4 próby 
Próbę stanowi 100ml worek z płynem infuzyjnym 0,9%NaCl z dostrzykniętymi 10ml 0,9%NaCl 
z innego opakowania. 
Badanie ma stwierdzić czy płyn jest jałowy. Badanie należy przeprowadzić zgodnie 
z farmakopealnymi zasadami badania jałowości leków pozajelitowych. 
  
Badania winny być realizowane przy zachowaniu norm ujętych w „Przewodniku PIC/S w zakresie 
dobrych praktyk dotyczących sporządzania leków w aptekach szpitalnych i zakładowych (pkt. 83 – 86) 
 

poważaniem, 

      Dyrektor Szpitala       

Krystyna Pieczyńska 

 


