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Znak sprawy: ZP/220/66/17 

W sprawie: dostawy odczynników do badania parametrów krytycznych krwi wraz z dzierżawą analizatorów.  

 

WYJAŚNIENIA NR 1 

 

W związku z wpłynięciem do zamawiającego pytań i wniosków dotyczących treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U.2015.2164 t.j. z dnia 2015.12.22) zwanej dalej „PZP”, zamawiający udziela następującego wyjaśnienia: 

 

Wykonawca I:  

1. pkt 3 parametrów wymaganych: prosimy o doprecyzowanie, czy w pkt dotyczącym wymogu liniowości 

oznaczanego wapnia zjonizowanego Zamawiający miał na myśli zakres 0,1-5,0 mmol/L, a nie jak napisano               

0,1-0,5 mmol/L? Zarówno dla monitorowania poziomu wapnia, przy zastosowaniu terapii nerkozastępczej 

cytrynianowej, jak i w codziennej rutynowej pracy wskazanym jest monitorowanie tego analitu właśnie w zakresie                            

0,1-5,0 mmol/L. 

Odpowiedź: zamawiający potwierdza, że wymaganym zakresem jest 0,1-5,0 mmol/L.  

Zamawiający dokonał już modyfikacji SIWZ w zakresie parametru opisanego powyżej (Modyfikacja SIWZ z dnia 

17.11.2017 r.) i zamieścił na swojej stronie zmodyfikowany formularz „Parametry wymagane”.  

 

Wykonawca II: 

2. Pkt 2: czy zamawiający dopuszcza analizatory pracujące w systemie ciągłym, dokonujące jednoczasowo                           

i w jednej próbce bezpośredniego pomiaru minimum: 

- 6 jednakowych analizatorów: pH, pCO2, pO2, K+, Na+, Ca++zj, Hematokryt (wyliczany na podstawie mierzonej 

Hb), glukoza, mleczany, 

- 1 analizator: pH, pCO2, pO2, K+, Na+, Ca++zj, hematokryt (wyliczany na podstawie mierzonej Hb), glukoza, 

CL, hemoglobina całkowita oraz jej frakcje, bilirubina noworodkowa?   

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

3. Pkt 3: prosimy o umożliwienie zaoferowania analizatora z zakresem liniowości wapnia zjonizowanego                      

od 0,2 do 5,0 mmol/l, taka analityczna czułość testu, pozwala bez przeszkód podejmować właściwe decyzje 

terapeutyczne? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza wnioskowanego zakresu 0,2-5,0 mmol/L – zamawiający wymaga,                    

aby zakres liniowości oznaczanego wapnia zjonizowanego wynosił 0,1-5,0 mmol/L. 

 

4. Pkt 4: czy zamawiający dopuszcza analizator pracujący w oparciu o 3 kasety: odczynnikową, płucząco-

zlewkową oraz automatycznej kontroli jakości zawierającej płyny kontroli inne niż kalibratory? Kaseta 

odczynnikowa posiada wbudowane elektrody (sensory pomiarowe) wymieniane wraz z kasetą odczynnikową? 

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie dopuszcza. 
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5. Pkt 5: czy zamawiający dopuści analizator, który posiada moduł automatycznej kontroli jakości (płyny inne          

niż kalibratory), wykonujący kontrole jakości w sposób automatyczny bez nadzoru i jakichkolwiek czynności 

wymaganych ze strony użytkownika? Kontrola na 3 poziomach wykonywana jest w oparciu o zdefiniowany przez 

opiekuna aparatu harmonogram, co umożliwia automatyczne wykonywanie kontroli w okresie dogodnym                     

dla operatora, nie kolidującym z codzienną analizą próbek. Aparat ma możliwość graficznego przedstawienia 

wyników kontroli jakości w postaci krzywej Levey-Jenningsa. 

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

6. Pkt 8: czy zamawiający dopuszcza możliwość zamawiania na bieżąco u wykonawcy kaset różnej wielkości                  

na różną ilość oznaczeń (od 100 do 750) w zależności od ilości aktualnie wykonywanych oznaczeń? 

Odpowiedź: wymagania zamawiającego z zakresie kaset i wielkości ich wkładów zostały szczegółowo określone 

w formularzu cen jednostkowych (200-300, 600-800, 400-500m – odpowiednio dla poszczególnych badań).  

 

7. Pkt 11: czy zamawiający dopuści analizator, w którym kasety są walidowane automatycznie przez urządzenie,                          

a w przypadku błędu kasety jest możliwość ponownej jej inicjacji? 

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie dopuszcza. 

 

8. Pkt 12: czy zamawiający dopuszcza analizator, którego kaseta odczynnikowa musi być przechowywana                    

w temperaturze od 2 do 8 st. C? Przechowywanie odczynników w lodówce wpływa pozytywnie na ich stabilność 

oraz daje pewność odpowiedniej jakości wyniku. 

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe zmiany podczas przygotowywania i składania ofert. 

 

 

 

 

………………………………… 

   DYREKTOR SPSK-2 
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