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Dotyczy: postqpowania

o

udzieleni€ zamr5wienia publicznego

zuzywalnych, kalibrator6w,

na dostawq odczynnik6w,

material6w

inaterial6w kontrolnych do wykonywania badari immunochemicznych

oraz proteinogram5w wraz z dzier:iawq analizator6w dla SpSK-2

$TYJAsNIENIE NR 1

w

zwi4zku

z

do Zamawiajqcego pyta6 do
art. 38 ustilwy :r dnia 29

Zam6wienia, zgodnie

z

(Dz" U. z 2"0t3 r., poz. 907 z po2n. zm.), Ziamawiaj4cy

Wvkor;avuca

cji

wplyniqciem

Istotnych

zam6wie6

udziela

Warunk6w
publicznych

:

!

Dot. zi4!=411a nr_!1

Pytanie 1: Prosimy o zmianq zapis w pari, 1 pkt, 4 oraz pkt, 3 par. 3 wzoru umowy na: ,,warto6i niezrealizowane;
umowy nie moze przekroczy(20Vo jej warfo6ci".

do oferty kart charakterystyk substancji niebezpiecznych
na plycie CD? Uzasadnienie: Srednio karta dla jednego produktu zawiera 10-15 stron,

Odpowied2: Zamawiajqcy wymaga zalillczenia do oferty papierowej wersji kart charakterystyk, jednoczeSnie
wyra2a zgodq na dodatkowe dolqczenie dr) oferty plyty CD.

Pytani,e

3: W przypadku

negatywnej cidpowiedzi na pytanie nr

2,

uprzejmie prosimy

o

mo2liwo6i zlozenia

ww, dokunrent6w w osobnym segregatorzie, podlpisane tylko na pienruszej stronie.

Odporariedi: Zamawiajqcy dopuszcza,

niei wymaga.

zaoferowanie analizator6w immunochemicznych wraz
roku? Analizatory sE po pelnych przeglEdach okresowych

obejmuj4cych procedury konsenruacyjne, kontrolne, regulacje oraz wymianq wszystkich akcesori6w (material6w
zuzywalnych)"

wyprodukowane w 4 kwartale 2008, Dopuszcza aparaty
m wszystkich pozostalych parametrr5w bez zmian"

i dostarczone urzqdzenia dodatkowe, czyli wir6wka
z chloclzeniem oraz urzEdzenie klimatplujqce wraz z instalacj4 nie byly urzEdzeniami nowymi fabrycznie,
ane

przy zalo2eniu,2e urzqdzenia bqdq po pplnym przegl4dzie okresowym obejmujqcym procedury konsenruacyjne,
kontrolne, regulacje oraz wymianq wszystlSich aklcesori6w (material6w zuzywalnych)?

Odpovviedf: Zamawiajqcy wyra2a zgoqQ na to, by urzqdzenia dodatkowe, czyli wir6wka z chlodzeniern oraz
urzqdzenie klimatyzujEce wraz z instal,lcjE nie byty urzqdzeniami nowymi fabrycznie
- lecz nie starszvmi
ni2 wvproljukowane w 2011 r. - przY zeichowaniu pozostalych parametr6w bezzmian. pelny przeglqd
okresowy
oraz kcnserwacja urzqdzef w zakresie wyszczeEt6lnionym w pytaniu wykonawcy stanowiq warunek bezwzglqdny.

Pytanie 6= Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na ;zaoferowanie wymaganej dodatkowej drukarki laserowej (do pracy
w sieci inftrrmatycznej) wyprodukowanej

rfrr 2011t"

roku?

odpovrriedf: Zamawiajqcy wyraza zgodq na drukarkq wyprodukowan4 nie po2niej

ni2

w 2012 r.

Pytanie 7: Czy w ofercie nalezy uwzglqdfiii dos;tawy papieru do dodatkowej drukarki na koszt oferenta?
Odpowiedl: Nie.
Pytanie 8: Prosimy o modyfikacjq pkt, 3 [ar. 10 w nastqpuj4cy spos6b:
,,Wykortawca zabezpiecza na caly okres tlealiza'cji umovvy materialy eksploatacyjne niezbgdne do wlaicruvej pracy
drukarelg w szczeg6lnoici takie jak
ta,ner oraz bqben, itp. Postanowienia 6 2 ust. 1 - 3 umowy maiq
Materialy eksploatacyjne do

w czynszu' dzierzawnym
ce n o w ych, ktu1 re

pracy nie podle,gaj4 fakturowaniu w zwiqzku z

uwzgl,Tdnieniem

ich kosztu

z wylilczenieip mal|erial6w eksptoatacyjnych wymienionych w formularzach

to p od I eg ajq fa kt u rly wa n i' u',,

Odpornriedi: Zamawiaj4cy nie wyraza zgcfdy na modyfikacjq.

Pytanie 9=Czy Zamawiajqcy wyrazi zgod,! na ziaoferowanie analizator6w, dla kt6rych czas otrzymania pierwszego
wyniku dla niekt6rych test6w jest dlu2szy lriz 30 minut i wynosi odpowiednio:
Antygen HCV
Anty TPO

-

-

36 minut,

36 minut,

Kwas foliwy

-

Witamina BL2

43 minuty,

-

36 minut,

Rirzyczka w klasach IgM i IgG

-

3ii minut.

Test potwierdzenia antygenu HBS - 36 minut,
Lipokaina neutrofilowa z zelatynazi4 NG,AL - 36 minut,
Przeciwciala anty rytrulinowe anbtccp

-

36 min

?

Odpowiedi: Zamawiaj4cy dopuszcza, nie wymerga.
Pytanie 10: Zwracamy siq z pro5b4 o
oraz

wyspecyfikowani

ulSci5lenie wymagafi dotyczqcych zewnqtrznej kontnoli miqdzynarorlowej

dos;tawca

i nazwa) oraz w jakiej ilo5ci (czqstoiliwo6i w roku)

bqdzie

kozystarl Zamawiajqc

OdpowiedZ:

Zamawi

Wvkon,awca

II:

Pytanie

ll:

Dotyczy Zadania nr

a lvarunkach okre6lonych w pkt 21 zalqcznika nr 6 do

2-

ofefi.

pkf. 1 parametr6w wymaganych (Zatqcznik nr 6 do of'erty):

Czy Tantawiajqcy dopu5ci zaoferowanie airtomatycznego systemu do elektroforezy kapilarnej wyproduktwanego

w grudniu 2011 roku, w pelni sprawnego, iro petnym przeglqdzie?

OdpolviedZ: Zamawiajqry nie dopuszczd.

Wykonre_Ill:
vvl. , Rozdzial
Dot.:
r\v4Lt4tol rlt
III Wz6r
vvzut umowy
ul I luwy

Pytanie 1,2: Par. 1 ust. 4 i 6 Czy Zamawiljqcy

raryrazi zgodq na zmianq ,,600/o,, na
,,80o/o,,?

Odpovriedi: ZamawiajEry nie wyra2a zgl2dy.
Pytanie 13: Par. 10 ust. 4 Czy Zamawiajflcy wyrazi zgodq na zmianq
,,bezplatnie" na ,,w ramach czynszu
dzier2avunego"?

Odpowied2: ZamawiajEcy nie wyra2a zgr Oy.
Pytani'e 14: Par. 10 ust. 6 Czy Zamawiajiicy wy'razi zgodq na to by Wykonawca byl zobowiqzany
do wymiany
wadliwego elementu lub podzespolu?

Odpowied2: Wymagania zgodnie z
Pytanire 15: Par. 14 ust'

1

SI\NZ"

Czy Zamawiajqcy wlrazi zgodq na to aby termin platno6ci byl liczony od daty

wystawienia faktury?
Uzasadnienie:

Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spofoduje, i2 niemozliwe bqdzie dokladne okre5lenie
terminu platnoSci oraz

Pfianie 16:

Par. 16 CzyZamawiajqry wyiazizgodq na to by op62nienie o kt6rym mowa w par,16 wynosilo

minimum 3 dni robocze?

Odpowiedi: Zamawiajqry nie wyraza

zgddy"

Uzasadnienie:

na w spos6b prawidlowy, a dla przykladu odstqpienie do
e2enie kary umownej naliczanej od rcg6lnej warto5ci

awyzony. W takiej sytuacji nie budzi w4tpliwoSci

y umowneJ.

Odpowiiedi: Zamawiajqcy nie wyraza zgo{y.

Pytaniie 19: Par' 17 ust' 1 b)

- o czy zamawierjqcy

wyrazi zgodq na zmianq slowa ,,op62nienie,,

na

,,zwloka,,?

Uzasadnienie:

,,op62nienie" oznacza uchybienie termir;owi hrez wzglqdu

na

przyczynq

tego uchybienia, natomiast ,,zwloka,,

zgodnie z art. 476 K.C,, nastqpuje w syt(racji gdy dluznik nie spelnia Swiadczenia
w skutek okolicznosci za kt6re

ponosi odpowiedzialno6i' Kara umownii skategoryzowana jako zryczaltowane
odszkodowanie, powinna byi
wymagalna wylqcznie jezeli zostala s|lowodowana okoliczno5ciami, za kt6re dluznik (wykonawca)
ponosi
odpowiedzialnoSi na zasadach og6lnych. Z p,owy2szych przeslanek wynika, i2
dla zachowania istoty instytucji
kary urnownej - nie moze ona zostai ;iastrzelzona na wypadek niedotrzymania terminu
wskutek okoliczno6ci,
za kt6rr: Wykonawca nie ponosi.

Odpowiedi: Zamawiaj4ry nie wyraza zg<i:pdy.
Pytanire 2L: Par. L7 ust. 4 Prosimy o mocfvfikaclq zapisu aby skorzystanie z zakupu
intenruencyinego opisanego
w par. .17 ust. 4 wykluczalo zastosowanie kar umownvch.

rowanie dw6ch analizator6w, kazrJy

o

wydajno6i

170

(ok 200 oznaczefi dziennie) lEczna wydajno6i clw6ch
do szybkiego i sprawnego wykonania bada6 w czasie
mawiajqcego z punktu widzenia kosz:toefek$wno6ci,
Od

powiedi:

Za

mawiajqcy dopuszcza, nie wyma

ga

"

pK.6
Pytanier 23= czy Zamawiajqcy vryrazi zgcioq, aby wykonywanie parametru antygen HCV (prcdana
ilo66 oznaczefi
wynosi Il0 miesiqcznie) odbywalo siq poza
analizatorem jako badania zlecane na zewnatrz?
Oferent, zilpewni

na sw6j

koszt

dla por6wnywalno6ci ofert, ujqty

materialu oraz przeslanie zwrotne wynik6w,

aw

tabeli oferty,

koszt brutto wykonania tych bada6,

OdpowiedZ: Zamawiajqcy nie wyraza

Pytanie 25t Czy Zamawiajqcy v'ryrazi zgipda, aby do czasu wprowadzenia parametru Sirolimus na oferowany
analizator w 2 polowie 2015 r. wykonywanie tegcr parametru odbywalo siq jako badania zlecane na zewnatrz?

wynik6w,

aw

tabeli ofety,

ptt,11

Pytanie

zil

Czy Zamawiajqcy wyrazi z$odq na zaoferowanie czq6ci kontroli

i

kalibratorirw w formie liofilizatu

do szytrkiej jednorazowej rekonstytucji?
Proces przygotowania nie

jest

czasochlonny

- jednorazowo wystarczy rekonstytuowai

zawarto5i flolki przy

1 minutq), i tak przygotowana kontrola/kalibrator sE juz

ekonstytucji przed wstawianiem do analizatora,

pkt.12

Pytanire

27: Czy zamawiajEry wyrazi

zgoclq

na zaoferowanie analizatora, gdzie orlczynniki
innej niz temp. 2

i

-

przebywajq

t2oC?

kompozycji odczynnik6w nie wymaga, aby byly one

a tym zapis w formie ,'miejsca odczynnikowe chlodzone

_

temperatura chlodzenia 2-I2oC" ograniczilp mo2liwo6i zlo2enia ofert do aparat6w pracujqcych
w oparciu o starsze
technologie odczynnikowe, wymagajEce ich nieustannego chlodzenia do temperatury lod6wki.
obecnie na rynku
munochemicznych wykorzystujqqch odczynniki, kt6re
noczeSnie Zamawiajqcy zwraca uwagQ na modyfikacjq

pkt IX SIWZ

z

dnia 27.02.2015

r. w

przechowywania odczynnik6w na

e

wymaganej dokumentacji technicznej dotycz4cej warunk6w

oferowanego analizatora (w tym zakresu temperatury),

Pytaniet 282 Czy Zamawiajqcy oceni

i przyzna punkty dla analizatora, kt6ry na jedno oznaczenie

pobiera od 10 do 50 pl(mikrolitr6w) ma

alu, a tzw. objqtoSi martwa w naczynku wynosi 100 mikrolitr6w?

Odpowiedi:

wymaga,

Za

mawiaj4cy dopuszcza,

Pytanier 292 Czy Zamawiajqcy oceni r6wnrlcennie

i przyzna

punkty dla analizato ra, gdzie ze wzglqdu na specyfikq
aru (9 i 18 minut), producent przewiduje kr6tki czas;
niem ich do analizatora?
unastu minut, kt6ry to czas jest i tak potrzebny na

iqc nie wplywa to na pogorszenie jako6ci pracy.

odpowiiedi:

ZamawiajQcy dopuszcza, nie wymaga

- pod warunkiem, 2e ogrzewanie odczynnik6w do temperatury
wymaganej bqdzie mozliwe ju2po wstawiefriu pnibek na poklad analizatora a nie odrqbnie (nie bqdzie
wymagalo dodatkowego czasu).

Pytanie 30: czy Zamawiaj4cy oceni r6wndcennir: i przyzna punkty dla analizato ra, gdzie czuloSi analiwczna
oznaczenia TSH wynosi < 0,005 plU/ml?
R62nica w c;zulo6ci analitycznej o 0,002

ptlf/ml nie ma zadnego znaczenia klinicznego, gdyl ztlodnie z

obowiq.zujqcymi rekomendacjami towarzystiw endokrynologicznych, testy TSH 3 gen. powinny miei czuloSi

funkcjonalnq poni2ej 0,02 plU/ml, a ofer5rwany test spelnia te kryteria (czulosi
funkcjonalna wynosi < 0,014
pIU/ml).

Odpolvied2; Zamawiajqcy dopuszcza, ni,! wymaga"
Do Taaania

I, Zal. nr 4:

Pytanie 3L: czy Zamawiaiqcy wyrazi zgcidq, aby maksymalna liczba test6w w opakowaniu
clla parametr<iw TSH,
fT3 i fl4 wynosila 200 oznaczel?
Zgodnire z warunkiem 17 zal.

nr.6 wykr:rlawca ,zaoferuje

liczbq opakowafi odczynnik6w dopasowan. do terminu

waznoiici i ilo5ci badari podanych w zalqcziniku cenowym,

Czy ze wzglqdu na zapewnienie maks'lmalnego bezpieczefistwa wydawanych wynik6w
(unikniqcie wydania
zaoferowanie test6w do oznaczania antygenu HBs,

en

HIV,

gdzie producent przy interpretacji wynik6w

0r9-1r0)?

Pytaniia zlo2one po terminie:

Wvkonrawca

II:

Pytanire 32: do zadania

t,

zal. Nr

(: w

zwiqzku z modyfikacjq SIWZ, czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq,

aby ur1'korrywanie oznaczeh parametr6r/y hontocysteina, NGAL, wankomycyna

i

gentamycyna odbywalo siq

wraz z oferowanym analizatorem immunochemir:znvm

iu dla tych

parametr6w byla zgodna ze specyfikacj4

