Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2
PUM w Szczecinie
Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13
Szczecin, dn. 11.05.2015 r.
Znak sprawy: ZP/220/37/15
w sprawie: dostawy odczynników, materiałów zużywalnych, kalibratorów, materiałów
kontrolnych do oznaczeń z zakresu analityki ogólnej wraz z dzierżawą 3 analizatorów

Wyjaśnienie nr 3
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:

Wykonawca nr 1
W związku z ww postępowaniem prosimy o odpowiedź na następujące pytania dotyczące
opisu przedmiotu zamówienia:
1. Czy Zamawiający, dopuści złożenie oferty z analizatorem moczu i osadu o następujących
parametrach:
• analizator fabrycznie nowy - rok produkcji 2011 - NIE
• wydajność – 70 próbek na godzinę
• sto próbek wstawianych jednocześnie do analizatora
• minimalna objętość próbki 2ml
• pipeta mieszająco próbkująca wbudowana w aparat
• możliwość dostawienia statywu z próbkami w trakcie pracy
• fizyczny pomiar przejrzystości i barwy
• ciężar właściwy określany metodą refrektometryczną
• hermetyczny zasobnik do przechowywania próbek
• paski 10 parametrowe pakowane po 100 szt.
• odczytywane parametry: bilirubina, urobilinogen, ketony, glukoza, białko, krew, ph,
nitraty, leukocyty
• możliwość zapamiętania 10 000 wyników
• menu w języku angielskim oraz instrukcja w języku polskim
• wbudowana drukarka termiczna
• wbudowany moduł kontroli jakości
• 5 długości fali – 430, 500, 565, 635, 760nm
• czułość dla białka 15mg/dL
• czułość dla glukozy 30ml/dL
• objętość próbki dla osadu 4ml - NIE
• wewnętrzny czytnik kodów
• oznaczanie 18 parametrów osadu
• rozpoznawane elementy: erytrocyty, leukocyty, wałeczki szkliste, wałeczki
patologiczne, nabłonki okrągłe, nabłonki wielokątne, bakterie drożdże kryształy, śluz,
nasienie
• powiększenie standardowe 400x
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Odpowiedź:
• Analizator fabrycznie nowy - rok produkcji 2011 –NIE
(Zamawiający wymaga aby analizator był fabrycznie nowy a rok produkcji był nie
wcześniejszy niż w 2014 r.)
• Objętość próbki dla osadu 4ml – NIE
(Warunek Zamawiającego-objętość próbki dla osadu nie może przekroczyć 2 ml)
• Pozostałe parametry -Tak

Wykonawca nr 2
Pytanie 1:
Czy przez cykl pomiarowy Zamawiający rozumie jeden dzień lub ilość oznaczeń
odpowiadającą średniej dziennej ilości oznaczeń? Jeśli nie proszę o wyjaśnienia.
Odpowiedź: TAK

Pytanie 2:
Czy Zamawiający wymaga, aby automatyczny analizator do oznaczania elementów
upostaciowanych moczu przedstawiał Użytkownikowi minimum 20 zdjęć z pola widzenia
mikroskopu?
Odpowiedź: TAK
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