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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA 

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartości 214000 
euro na dostawę krążków do antybiogramów - Grupa 1 ,odczynników monoklonalnych - Grupa 2, odczynników 
do analizy równowagi kwasowo-zasadowej Corning 248 - Grupa 3, odczynników serologicznych - Grupa 4 , 
odczynnik Giemsy - Grupa 5 , Szczepów wzorcowych wraz z zestawem do ich przechowywania - Grupa 6, 
płynne odczynniki bakteriologiczne - Grupa - 7, Zestawów testowych do oznaczania w technice ELISA i CLIA z 
dzierżawa analizatora do ich wykonywania oraz dostawa testów potwierdzenia techniką Western Blot wraz 
dzierżawa sprzętu - Grupa 8, probówek - Grupa 9, testów do oznaczania MIC metodą mikrorozcieńczeń - Grupa 
10, immunoenzymatycznych testów do oznaczania alergenów w systemie panelowym wraz z dzierżawą 
niezbędnego sprzętu do ich wykonania - Grupa 11, testów immunoenzymatyczne do wykrywania Clostridium 
difficile w kale - Grupa 12 - Kod CPV: 33696500-0 - odczynniki laboratoryjne 

 

Znak sprawy: SPZOZ LAB 2 / 2020   Nr ogłoszenia – 565467-N-2020 z dnia 2020-07-23                      

 
MODYFIKACJA SIWZ 

 
 Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP informuje, iż dokonuje 
modyfikacji zapisów dodatku nr 2 do SIWZ asortymentowo-cenowego tj. dokonuje się podziału 
Grupy 4: 
 

Grupa 4 po zmianie 
Grupa 4 - Odczynniki serologiczne 

Lp Nazwa 
 

Jm Ilość 

1 Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania Giardia lamblia / 
Cryptosporidium / Entamoeba w próbkach kału – w kasetkach  a’25-30, 
gotowy do użycia, czas inkubacji max 5min, czułość 100% szt 900 

2 Jednoetapowy test kasetowy do wykrywania krwi utajonej w kale metodą 
immunochromatograficzną z przeciwciałami anty Hb a’25-30 płytek bez diety, 
gotowy do użycia, czułość 40 ng/ml 

szt 4800 

3 Immunochromatyczny test do wykrywania E.coli/verotoxym w kasetkach a'20-
25,  gotowy do użycia op 4 

4 Test chromatograficzny do jednoczesnego wykrywania Rota i Adeno wirusów 
w kale, w kasetkach gotowy do użycia z aplikatorem próbki + kontrola 
pozytywna w zestawie, czułość i swoistość testu powyżej 99% 

szt 4800 

5 Test immunochromatograficzny do oznaczania antygenu Helicobacter pylori w 
kale w kasetkach po 10-20 testów w opakowaniu,  gotowy do użycia + 
kontrola pozytywna w zestawie, czułość 94% swoistość 99% 

test 960 

6 Test immunochromatograficzny do wykrywania antygenu wirusa grypy A i B w 
próbkach pobranych od pacjenta z górnych dróg oddechowych po 20-25 
pasków w opakowaniu,  gotowy do użycia  

pas 150 

7 Odczynnik lateksowy Walera-Rosego a’50 -100 testów  
test 300 

8 ASO latex a’50 - 100 testów + kontrola pozytywna w zestawie 
test 500 

9 Latex R a’50-100 testów , czuł analit 8IU/ml 

test 500 
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10 Kasetki do wykrywania specyficznych p/ciał przeciwko Treponema pallidum 
we krwi i surowicy a'25-30 czułość 99,6%, swoistość 99,1% 

pas 2200 

11 Test kasetkowy do jakościowego wykrywania narotyków w moczu (min. 10 
parametrów: amfetamina, morfina, extaza, barbiturany, kokaina, 
benzodiazepiny, trójcykliczne antydepresanty, marihuana, metadon, 
medamfetamina) a'20-30 

test 480 

12 Jednostopniowy immunochromatograficzny test kasetkowy do jednoczesnego 
wykrywania kalprotektyny 50+200 w próbkach kału a’20-30testów 

test 240 

 
Dodaje się grupę nr 4A 

Grupa 4A - Kasetkowy test do wykrywania mononukleozy 

Lp Nazwa 
 

Jm Ilość 

1 Kasetkowy test do wykrywania mononukleozy 4 serologicznych markerów 
wirusa EBV (przeciwciała IgM, IgG przeciwko antygenowi VCA, przeciwciała 
heterofilne JgM, przeciwciała IgG, przeciwko antygenowi EBNA a'20-30 test 240 

 
W związku z modyfikacją Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 6 Ustawy PZP 
przesuwa termin składania ofert na dzień 04.08.2020r na godz. 10:00, otwarcie ofert 
04.08.2020r  godz. 10:10. 

 
 
 

Sporządził: 

St. inspektor d/s zamówień publicznych 

Andrzej Dowgiert             

 

    Zatwierdził: 

                    Dyrektora SPZOZ w Sokółce 

                                Jerzy Kułakowski 

                     

 


