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Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 

ul. Żołnierska 18 

10 – 561 Olsztyn 

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI część nr 1  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro , odczynników 

laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz dzierżawa analizatorów  (Ogłoszenie nr 

505425-N-2017 w Biuletynie Zamówień publicznych z dnia 11 maja 2017 r.)  

 

 Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, informujemy, iż w 

przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania: 

 

Dotyczy części nr 1 

  

1. Czy Zamawiający w części 1 pozycji 1 dopuści test do szybkiej detekcji aktywności ureazy H. 

pylori w biopsjach błony  śluzowej żołądka w postaci płynnego medium ? 

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie podtrzymuje dotychczasowe zapisy Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia.  

 

Dotyczy części nr 4 

 

2. pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści probówki mikrometodę surowica żel o poj. 250ul? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwość zaoferowania probówki mikrometodę surowica 

żel o poj. 250ul.  

 

Dotyczy części nr 5 

 

3. Czy Zamawiający w części 5 dopuści szybki test immunochromatograficzny do wykrywania 

przedwczesnego pęknięcia błony płodowej u kobiet w ciąży? 

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie dokonał modyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia.  

 

Dotyczy części nr 9 
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4. Poz. 8 - Czy można zaoferować testy pakowane po 20 sztuk, oferując tym samym 80 takich 

opakowań? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania testów z poz.8 pakowanych po 20 sztuk z 

dokładnym wyliczeniem wymaganej ilości.  

 

Dotyczy części nr 10       

             

5. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania  w pozycji nr  2-5 

testów w opakowaniach zawierających po 30 sztuk, z opcją przeliczenia (zaokrąglenia „w górę”) na 

wymaganą przez Zamawiającego ilość. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w pozycji 2-5 testów kasetkowych w 

opakowaniach zawierających  30sztuk testów  z dokładnym przeliczeniem wymaganej ilości .  

 

Dotyczy części nr 11 

 

6. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania  w pozycji nr  3 testów 

w opakowaniach zawierających po 10 sztuk, z opcją przeliczenia na wymaganą przez Zamawiającego 

ilość. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w pozycji 3 testów w opakowaniach 

zawierających  10 sztuk testów  z dokładnym przeliczeniem wymaganej ilości . 

 

7. Czy Zamawiający w części 11 pozycji 2 dopuści pośredni test hemaglutynacyjny do 

jakościowego i półilościowego wykrywania specyficznych przeciwciał przeciwko T. palladium 

charakteryzujący się czułością 99,5% oraz swoistością 100%? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w poz. 2 powyższy test .  

 

8. Czy Zamawiający w części 11 pozycji 3 dopuści opakowanie konfekcjonowane po 10 testów 

w przeliczeniu na wymaganą ilość testów? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania testu w opakowaniach po 10 sztuk z 

dokładnym wyliczeniem wymaganej ilości.  

 

Dotyczy części nr 14 

 

9. Dotyczy części nr 14: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kapilar heparynizowanych 

heparyną litową o pojemności 100 ul i średnicą zewnętrzną 1,65 mm wraz z dedykowanymi do nich 

zestawami do mieszania krwi w kapilarach (magnes+mieszadełka) oraz zatyczkami ? 
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania kapilar o podanych parametrach pod 

warunkiem kompatybilności z aparatem Corning 248 i Rapidlab 348. 

 

10. pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści kapilary o wymiarach: dł. 125 mm i śr. zewn. 1,6 mm 

oraz o pojemności 100ul. spełniających pozostałe wymogi SIWZ 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania kapilar o podanych powyżej 

parametrach , pod warunkiem kompatybilności z aparatem Corning 248 i Rapidlab 348. 

 

11. pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści zatyczki gumowe, które w stosunku do zatyczek z 

tworzywa sztucznego lepiej zatykają kapilary 

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza możliwość zaoferowania zatyczek gumowych .  

 

Dotyczy części nr 15 i 16  

 

12. Dotyczy części nr 15 i 16: Czy Zamawiający wymaga, aby cały asortyment pochodził od 

jednego producenta, co zapewnia wysoką jakość i poprawność pomiarów oraz eliminuje ryzyko 

zafałszowania wyników badań? 

Odpowiedź: Zamawiający  wymaga, aby asortyment  z części 15 i 16 pochodził od jednego 

producenta 

 

13. Dotyczy części nr 15: Czy Zamawiający będzie wymagał załączenia do oferty wyników 

precyzji i odtwarzalności dla pomiarów przeprowadzanych na systemie Rapidlab 348 z użyciem 

oferowanych odczynników i materiałów kontrolnych wystawionych przez producenta? 

Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga , lecz dopuszcza załączenia do oferty wyników precyzji i 

odtwarzalności dla pomiarów przeprowadzanych na systemie Rapidlab 348 z użyciem oferowanych 

odczynników i materiałów kontrolnych wystawionych przez producenta. 

 

14. Dotyczy części nr 16: Czy Zamawiający będzie wymagał załączenia do oferty wyników 

precyzji i odtwarzalności dla pomiarów przeprowadzanych na systemie Model 248 z użyciem 

oferowanych odczynników i materiałów kontrolnych wystawionych przez producenta? 

Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga , lecz dopuszcza załączenia do oferty wyników precyzji i 

odtwarzalności dla pomiarów przeprowadzanych na systemie Model 248 z użyciem oferowanych 

odczynników i materiałów kontrolnych wystawionych przez producenta. 
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Dotyczy części nr 17 

 

15. Czy Zamawiający w części 17 dopuści szybki test immunochromatograficzny do 

jakościowego oznaczania kalprotektyny w próbkach kału o koncentracji równej lub wyższej od 50 

µg/g konfekcjonowany po 10 sztuk w opakowaniu w przeliczeniu na wymaganą ilość? 

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji 

Istotnych warunków zamówienia.  

 

16. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania testów w opakowaniach 

zawierających po 10 sztuk, z opcją przeliczenia na wymaganą przez Zamawiającego ilość. 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania testów w opakowaniach 

zawierających  10 sztuk testów z dokładnym przeliczeniem wymaganej ilości .  

 

Dotyczy: część nr 18 

 

17. Czy Zamawiający w pkt. nr 5 tabeli asortymentowej wymaga zaoferowania probówki do 

koagulologii z ograniczoną pustą przestrzenia nad pobrana krwią poniżej 1 ml i wyraźnie 

zaznaczonym optimum pobrania w postaci trawionego pierścienia na obwodzie probówki. Jak 

dowodzi piśmiennictwo fachowe ograniczona przestrzeń martwa w probówce pozwala uniknąć 

mylnych wyników APTT i ograniczyć błąd przedlaboratoryjny? 

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie dokonał modyfikacji Zapisów Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia . Ponadto informuje , iż dopuszcza możliwość zaoferowania 

powyższych probówek pod warunkiem spełnienia wymagań Zamawiającego dotyczących 

kompatybilności oferowanego asortymentu. 

 

18. Czy Zamawiający w pkt. nr 12 tabeli asortymentowej wymaga zaoferowania bezpiecznej igły 

motylkowej z drenem, adapterem Luer, komplet sterylny w klasie R, gotowy od razu do użycia po 

rozpakowaniu bez żadnych czynności przygotowawczych ze strony osoby pobierającej? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania bezpiecznej igły motylkowej z drenem  

o podanych powyżej parametrach .  

 

19. Czy Zamawiający w pkt. nr od 1 do 15 tabeli asortymentowej wymaga zaoferowania 

produktów tożsamych producencko w celu zachowania pełnej kompatybilności składowych 

produktów systemu zamkniętego? Czy Zamawiający będzie wymagał oświadczeń ze strony 

producentów systemu o pełnej kompatybilności elementów składowych systemów? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania produktów z pozycji  1-13 pochodzącego od 

jednego producenta , w pozycji 14 wymaga kompatybilności z oferowanym analizatorem OB. Ponadto 
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informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania produktów z pozycji 1-15 pochodzących od jednego 

producenta.  

 

20. Czy Zamawiający w pkt. nr od 1 do 14 tabeli asortymentowej wymaga zaoferowania 

produktów sterylnych w klasie sterylności R i probówek czystych bakteriologicznie z klasą czystości 

produktu: czysty sterylnie (10-6;  SAL>6)? 

 

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie podtrzymuje dotychczasowe zapisy Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia.  

 

21. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w pkt. nr 2 tabeli asortymentowej uchwytu 

jednorazowego wkręcanego z oznaczeniem: żądanej jednorazowości w postaci kodu 

międzynarodowego tj. przekreślonej liczby dwa w kółku i opatrzonego logo producenta systemu? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w pozycji 2 asortymentu o podanych 

powyżej parametrach pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.  

 

22. Dotyczy poz. 2 Części nr 18 Formularza cenowego: 

Czy Zamawiający, w celu ochrony pracowników służby zdrowia przed przypadkowym zakłuciem 

ostrym narzędziem, wymaga, aby aktywacja mechanizmu zabezpieczającego ostrze według instrukcji 

producenta, odbywała się bezpośrednio po pobraniu ( wykłuciu się z naczynia pacjenta), jedną ręką, 

by była potwierdzona sygnałem dźwiękowym i wizualnym i odbywała się bez użycia dodatkowych 

powierzchni? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania uchwytu jednorazowego użytku z 

podanymi powyżej  parametrami .  

 

23. Dotyczy poz. 5 Części nr 18 Formularza cenowego: 

Czy Zamawiający wymaga probówki do koagulologii o poj. 1,8 ml zawartością 3,2 % cytrynianu z 

minimalną przestrzenia martwą poniżej 1 ml? 

Oferowane probówki do oznaczeń koagulologicznych z cytrynianem sodu posiadają specjalną 

konstrukcję „probówka w probówce”. Innowacyjna geometria tych probówek została skonstruowana 

po to, aby zminimalizować „wolną przestrzeń” w probówce, co z kolei minimalizuje zjawisko 

aktywacji czynników płytkowych w pobranej krwi (wpływ dużej wolnej przestrzeni). Probówka ta 

została stworzona m.in, aby zoptymalizować monitorowanie parametru APTT u pacjentów leczonych 

niefrakcjonowaną heparyną. Wykorzystanie tej innowacyjnej konstrukcji powoduje, iż uzyskają 

Państwo redukcję wolnej przestrzeni w probówce przy zachowaniu standardowych wymiarów 

zewnętrznych probówki nawet przy małych objętościach pobranej krwi. Probówki o tak małej 

objętości krwi idealnie sprawdzają się w przypadku trudnych pobrań, geriatrii czy pediatrii. 
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Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie dokonał modyfikacji Zapisów Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia . Ponadto informuje , iż dopuszcza możliwość zaoferowania 

powyższych probówek pod warunkiem spełnienia wymagań Zamawiającego dotyczących 

kompatybilności oferowanego asortymentu. 

 

24. Dotyczy wymagań granicznych dla Części nr 18 Formularza cenowego: 

Czy Zamawiający wymaga pełnej kompatybilności asortymentu z Części nr 18, co zapewni oferta 

pochodząca od jednego producenta? 

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie dokonał modyfikacji zapisów Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. Dopuszcza możliwość  zaoferowania produktów z pozycji 1-15  

pochodzących od jednego producenta.  

 

25. Dotyczy Formularza parametrów ocenianych dla Części nr 18: 

Prosimy o wyjaśnienie zapisów dotyczących parametrów ocenianych dla pakietu 18: „Zakres 

wyników 1-140: 1 pkt/ Zakres wyników powyżej 140 : 5pkt”. 

Odpowiedź : Zamawiający informuje, iż zgodnie z formularzem parametrów ocenianych w zakresie 

części 18 parametrem ocenianym jest zakres odczytu wyników . 

 

26. Czy Zamawiający dopuści w poz. 5 część 18 załącznik nr 2 do SIWZ probówki do 

koagulologii z 3,2 % cytrynianem sodu  o całkowitej pojemności 3,5 ml , gdzie objętość pobrania 

wynosi 3,15 ml a 0,35 ml stanowi płynny odczynnik ( zgodnie z konieczną proporcją ilości pobranej 

krwi od pacjenta do ilości odczynnika znajdującego się w probówce gdzie stosunek ten powinien 

wynosić 9:1). 

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie dokonał modyfikacji Zapisów Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia . Ponadto informuje , iż dopuszcza możliwość zaoferowania 

powyższych probówek pod warunkiem spełnienia wymagań Zamawiającego dotyczących 

kompatybilności oferowanego asortymentu.  

 

27. Czy Zamawiający dopuści w części 18 załącznika nr 2 do SIWZ analizator do OB. z 

zewnętrznym czytnikiem kodów paskowych.  

Uzasadnienie: Obecnie na rynku polskim aparat do OB. tylko jednego producenta systemu 

zamkniętego do pobierania krwi posiada wbudowany czytnik kodów paskowych, przy czym 

sczytywanie  kodów polega na ręcznym podstawieniu każdej probówki do czytnika kodów 

paskowych(wbudowanego z boku aparatu), więc de facto sposób sczytywania kodów paskowych jest 

taki sam jak w przypadku zewnętrznego czytnika kodów paskowych podłączonego do analizatora.   

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania analizatora do OB. Z zewnętrznym 

czytnikiem kodów paskowych 
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28. Zwracamy się do Zamawiającego o ujednolicenie ilości uchwytów z zabezpieczeniem 

przeciwzakłuciowym (wymaganych w poz. 2) z ilością igieł wymaganych w poz. 13 

Uzasadnienie: Zamawiający w parametrach granicznych określa igły i uchwyty z zabezpieczeniem 

jako bezpieczny zestaw do pobierania krwi, igła z uchwytem ma tworzyć bezpieczny komplet. W 

związku z tym ilość uchwytów musi być równa ilości igieł.  

Obecnie różnica pomiędzy ilością uchwytów z zabezpieczeniem (poz. 2) a ilością igieł (poz. 13) 

wynosi 52260 szt, w związku z tym że cena uchwytu z zabezpieczeniem jest wyższa od ceny uchwytu 

bez osłonki, oferenci proponujący wszystkie uchwyty z zabezpieczeniem są stawiani w znaczenie 

gorszej pozycji w stosunku do oferentów proponujących uchwyty bez zabezpieczenia.  

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie dokonał modyfikacji zapisów Specyfikacji 

Istotnych warunków zamówienia.  

 

29. Czy  Zamawiający wymaga dostarczenia wraz proponowanym aparatem do pomiaru OB. 

statywu do pomiaru manualnego, stanowiący backup aparatu w przypadku jego awarii (te same 

probówki są kompatybilne zarówno z analizatorem jak i statywem), wówczas możliwy jest zachowany 

wymagany przez Zamawiającego czas reakcji serwisu max do 60 min.  – zgodnie z projektem umowy 

zał.4 do SIWZ  

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dostarczenia wraz z aparatem do pomiaru OB. statywu , 

ponadto Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia .  

 

30. Czy Zamawiający wymaga aby aparat do OB. został podłączony do istniejącej sieci 

laboratoryjnej? Jeśli tak, to mając na względzie przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych,  a w 

szczególności definicję zamówień publicznych zawartą w art. 2 pkt. 13 Ustawy, z której wynika, że 

umowa zawierana między zamawiającym a wykonawcą musi być odpłatna, jak i art. 32 ust. 1 i 2 

Ustawy zabraniający zaniżania wartości zamówienia publicznego, uprzejmie prosimy o to, aby w 

załączniku nr 2 pkt 15– formularza cenowego – zmieniono  zapis na: „Dzierżawę analizatora OB. 

wraz z podłączeniem do LSI „ tak, aby wymaganie przez Zamawiającego świadczenie przez 

wykonawcę tej części wchodzącej w zakres przedmiotu zamówienia usługi nie było bezpłatne (w 

formie umowy darowizny), co  nie jest w świetle przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych 

dopuszczalne. 

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie podtrzymuje dotychczasowe zapisy Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia .  

 

31. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do OB., w którym 

każdorazowo po włączeniu przeprowadzany jest autotest urządzenia zapewniający jego właściwą 
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pracę. Taka forma codziennej kontroli aparatu niweluje konieczność corocznych przeglądów 

serwisowych. W przypadku awarii aparatu reakcja serwisowa polega na dostarczeniu do Użytkownika 

sprawnego aparatu zastępczego w ciągu 24h i odesłanie bezpośrednio do fabryki w celu naprawy 

docelowego aparatu Użytkownika. 

Odpowiedź: Zamawiający w zakresie konieczności corocznych przeglądów podtrzymuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , natomiast  w zakresie dopuszczenia aparatu do OB. w 

którym każdorazowo po włączeniu przeprowadzany jest autotest urządzenia zapewniający jego 

właściwą pracę- Zamawiający dopuszcza możliwość  zaoferowania powyższego urządzenia.  

32. Czy zamawiający w części 18 załacznika 2 dotyczącej próżniowego systemu pobierania krwi 

wymaga, aby elementy wymienione w punktach 1-14 tej części formularza cenowego pochodziły od 

jednego producenta, tak aby zapewnić pełną kompatybilność wszystkich elementów składowych? 

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie dokonał modyfikacji zapisów Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia . ponadto informuje , iż dopuszcza możliwość zaoferowania 

asortymentu z pozycji 1-14 pochodzących od jednego producenta.  

 

33. pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści dla probówek do badań glukozy  inny rodzaj 

antykoagulantu niż szczawian potasu (np. heparynę sodową) pod warunkiem, że zapewni on 

prawidłowe  badanie poziomu glukozy we krwi? 

Probówki do oznaczania poziomu glukozy powinny zawierać fluorek sodu i antykoagulant. Producenci 

stosują różne antykoagulanty, bowiem najważniejszy jest efekt, a nie rodzaj antykoagulantu. 

Najlepszym jednak antykoagulantem jest heparyna sodowa, która dobrze się rozpuszcza i zapewnia o 

wiele lepszą preparatykę krwi do badań, w tym praktycznie wyeliminowanie mikroskrzepów. 

Zastosowana kompozycja fluorku sodu i heparyny sodowej skutecznie wstrzymuje proces glikolizy i 

utrzymuje stabilny poziom glukozy we krwi przez okres potrzebny do przeprowadzenia badania.  

Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na fluorek sodu i heparynę sodową, to czy dopuści probówki z 

fluorkiem sodu i z EDTA? 

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie podtrzymuje dotychczasowe zapisy Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia.  

 

34. poz. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek o objętości mieszczącej się w 

przedziale 2-3 ml krwi?  

Różnica pojemności probówek nie powinna być dla Zamawiającego znacząca, ponieważ nie wpływa 

na prawidłowość przeprowadzania badań i ich wyniki gdyż wszystkie występujące na rynku 

analizatory hematologiczne wymagają nie więcej niż 1 ml krwi, a rozszerzenie zakresu objętościowego 

pozwoli na złożenie ofert większej liczbie firm a zgodnie z art. 7 ustawy PZP Zamawiający 
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przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający 

zachowanie uczciwej konkurencji. Tak więc dopuszczenie takiej możliwości leży w żywotnym interesie 

Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie podtrzymuje dotychczasowe zapisy Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

35. pozycja 15 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora OB. wyposażonego w 

zewnętrzny czytnik kodów paskowych. 

Na prawidłowość pracy analizatora OB. w żadem sposób nie wpływa rodzaj czytnika kodów 

paskowych, czy jest one wbudowany w analizator czy do niego podłączony. Znaczenie ma tylko 

prawidłowość odczytu kodów paskowych i przesyłania danych do urządzenia, a to każdy z tych 

rodzajów czytników kodów paskowych zapewnia w sposób jednakowy.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania analizatora OB. wyposażonego w 

zewnętrzny czytnik kodów paskowych., pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.  

 

 

Dotyczy: część nr 19 

 

36. Czy Zamawiający w części 19 pozycji 4 dopuści pojemnik o  średnicy 27x80 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pojemników o powyższych 

rozmiarach .  

 

37. Czy Zamawiający w części 19 wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu pozycji 5 do osobnego 

pakietu co umożliwi złożenie oferty większej liczbie wykonawców i pozwoli Zamawiającemu na 

wybranie najkorzystniejszej oferty? 

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia.  

 

38. poz.4 Czy Zamawiający dopuści pojemniki o wymiarach 30x80 mm? Pojemnik o takich 

wymiarach ma optymalne wymiary. Jest stabilny i przy łopatce sięgającej dna, pozwala na łatwe 

pobranie materiału do badań. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pojemników o powyższych 

rozmiarach .  
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Dotyczy części nr 20 

 

39. pozycja 12 Czy Zamawiający dopuści probówki z polipropylenu, bowiem probówki Eppendorfa 

wykonane są z polipropylenu - tworzywa odpornego na wirowanie? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania probówki Eppendorfa z polipropylenu 

 

40. pozycja 14 Czy należy zaoferować probówki z tworzywa przeźroczystego – PS, czy z tworzywa 

matowego PP? 

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania probówki z PS lub PP.  

 

41. Czy Zamawiający dopuści probówki o wymiarach 16x105mm? 

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania probówki  16x105mm.  

 

42. Poz. 10 – Czy Zamawiający zaakceptuje końcówki do pipet typu Eppendorf o pojemności 0,5-10 

mikrolitrów? 

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania końcówki do pipet typu Eppendorf o 

pojemności 0,5-10 mikrolitrów 

 

43. Poz. 12 – Czy Zamawiający zaakceptuje probówki typ Eppendorf pakowane po 1000 sztuk, 

oferując 10 takich opakowań, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? 

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania probówek typ Eppendorf pakowane po 

1000 sztuk z dokładnym wyliczeniem wymaganej ilości . 

 

Poz. 14 – Czy Zamawiający zaakceptuje probówki o długości 100 mm, spełniające pozostałe wymagania 

SIWZ? 

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania probówki o długości 100 mm, spełniające 

pozostałe wymagania SIWZ.  

 

44. Poz. 14 – Czy Zamawiający wymaga zaoferowania probówek z PS czy z PP? 

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania probówki z PS lub PP.  

 

45. Poz.14 Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie probówek plastikowych o pojemności 

10ml, średnica 16mm, wysokość 100mm, stożkowych z podziałką? 

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania probówek plastikowych o pojemności 

10ml, średnica 16mm, wysokość 100mm, stożkowych z podziałką.  

 

46. poz. 14 Czy Zamawiający wyraża zgodę na długość 100 mm?  
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Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania probówki o długości 100 mm, 

spełniające pozostałe wymagania SIWZ. 

  

47. poz.14 Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaproponowanie próbówek plastikowych o 

pojemnosci 10 ml , średnia 16 mm , dł 100 mm , stożkowa z podziałką. 

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania probówki o podanych powyżej 

parametrach .  

 

 

Dotyczy części nr 21: 

 

48.  Prosimy potwierdzenie, czy Zamawiający oczekuje szkiełek nakrywkowych typu Menzel o 

składzie: : dwutlenek krzemu (SiO2) – 64,1%, tlenek boru (B2O3) – 8,4%, tlenek glinu (Al2O3) – 4,2%, 

tlenek sodu (Na2O) – 6,4%, tlenek potasu (K2O) – 6,9%, tlenek cynku (ZnO) – 5,9%, tlenek tytanu 

(TiO2) – 4,0%, tlenek antymonu (Sb2O3) – 0,1%. 

Odpowiedz: Zamawiający  w powyższym zakresie podtrzymuje dotychczasowe zapisy Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia.  

 

Dotyczy części nr 22: 

 

49. Czy zamawiający dopuści w poz.2 żyletki mikrotomowe pakowane 50 nożyków w 1 

opakowaniu? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania opakowań po 50 sztuk nożyków z 

dokładnym przeliczeniem wymaganej ilości .  

 

50. Czy Zamawiający w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji zgodnie 

                 z art. 7 ust.1 PZP z późniejszymi nowelizacjami,  wydzieli szkiełka podstawowe  

                 Super Frost Plus z pakietu z żyletkami mikrotomowymi (celem uzyskania jak  

                 najlepszych ofert dla Zamawiającego) i utworzy oddzielną część z tym  

                 asortymentem lub dołączy w/w szkiełka podstawowe do części zawierającej    

                 tylko szkiełka podstawowe czyli do części nr 23? 

                 Pytanie dotyczy części nr 22 poz. 1           

Odpowiedź: Zamawiający wydzielił poz. 1 do nowej części nr 41.                                                                            
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Dotyczy części nr 23: 

 

51. Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga szkiełek podstawowych o podwyższonej 

przezierności, obniżonej zawartości tlenku żelaza Fe2O3 ≤ 0,03%,  

Odpowiedz: Zamawiający  w powyższym zakresie podtrzymuje dotychczasowe zapisy Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia.  

 

52. Czy Zamawiający dopuści w poz.2 szkiełka podstawowe o wymiarach 76x26mm? Pozostałe 

parametry zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź:  Zamawiający w powyższym zakresie dokonał modyfikacji zapisów Specyfikacji 

Istotnych warunków Zamówienia. Powyższą pozycję wydzielił do części nr 40 . Zamawiający 

dopuszcza możliwość zaoferowania szkiełek o wymiarze 76 x26 mm , grubość 1 mm przy zachowaniu 

pozostałych parametrów i wymaganej kompatybilności , którą Zamawiający sprawdzi na etapie oceny 

próbek . 

  

53. . Ponieważ producent aparatu Mythicts Cormay dopuszcza stosowanie  w swoich 

urządzeniach szkiełek podstawowych w rozmiarze 1 x3 inch (cal) wykonanych zgodnie z odpowiednią 

tolerancją zgodnie z ISO 8037/1, w związku z powyższym prosimy o dopuszczenie do postępowania 

szkiełka   podstawowe o wymiarze 76x26 mm, grubości 1 mm, ze szlifowanymi     krawędziami i 

narożnikami pod kątem 45' z polem do opisu.    Tym bardziej, że kompatybilność szkiełek z w/w 

aparatem będzie potwierdzana   przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych próbek. 

                   Pytanie dotyczy pakietu nr 23 poz. 2 

 

Odpowiedź:  Zamawiający w powyższym zakresie dokonał modyfikacji zapisów Specyfikacji 

Istotnych warunków Zamówienia. Powyższą pozycję wydzielił do części nr 40 . Zamawiający 

dopuszcza możliwość zaoferowania szkiełek o wymiarze 76 x26 mm , grubość 1 mm przy zachowaniu 

pozostałych parametrów i wymaganej kompatybilności , którą Zamawiający sprawdzi na etapie oceny 

próbek . 

 

54. pozycja 1 i 2 

Czy Zamawiający dopuści szkiełka z narożnikami pod kątem 90’? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania szkiełek z narożnikami pod kątem 

90’ 
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Dotyczy części nr 30 

 

55. Dotyczy Części nr 30, poz. 7 i 8 – krwinki wzorcowe 

 Czy Zamawiający zgodzi się na podpisanie wraz z umową harmonogramu dostaw krwinek, który 

ułatwi realizację zawartej umowy, ze szczególnym wskazaniem na fakt specyficznego cyklu 

produkcyjnego krwinek wzorcowych? 

Projekt harmonogramu zobowiązuje się przedłożyć Wykonawca. 

Krwinki produkowane są z krwi pozyskiwanej od dawców. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia dawcy o odpowiednich fenotypach mogą oddać krew tylko 6 razy w roku pod warunkiem ,że 

przejdą pozytywnie badania wymagane w Banku Krwi. Zatem pozyskanie dawców i cykl pobrań 

narzuca wytwórcą krwinek wykorzystywanych do badań in vitro reżim produkcji w równych 

odstępach comiesięcznych. Ponadto termin ważności produktu wynosi od 5 do 6 tygodni. Kalkulacja 

potencjalnie 1 dostawy w miesiącu z wyłączeniem dostaw na cito pozwoli złożyć Wykonawcy 

korzystniejszą ofertę cenowo , a zważywszy, że laboratorium Zamawiającego jest zarządzane przez 

doświadczona kadrę nie zachwieje powyższe działanie pracą  diagnostów. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie wraz z umową harmonogramu dostaw 

krwinek .  

 

56. Dotyczy Części 30, poz. 5 i 6 – odczynniki monoklonalne anty-D 

 Wnioskujemy o zmianę opisu wymagań wskazanych odczynników monoklonalnych anty-D 

na  – w każdej ze stosowanych metod , po ustalonym dla nich czasie reakcji, aglutynacja z krwinkami 

heterozygot powinna osiągnąć nasilenie od 3+ do 4+,  który dotyczy nie badań, a jest zgodny z 

obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi kontroli swoistości i aktywności zestawu odczynników 

monoklonalnych i krwinek wzorcowych do oznaczania grup krwi układu AB0 i antygenu RhD 

zgodnie z wymaganiami IHiT w Warszawie zawartymi w aktualnej publikacji wydanie III, 2017r. 

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie podtrzymuje dotychczasowe zapisy Specyfikacji 

Istotnych warunków Zamówienia.  

 

57. Dotyczy Części 30, poz. 9 – standard anty-D 

 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania odczynnika standard anty-D zachowującego swoją 

czułość i specyficzność po otwarciu buteleczki do końca okresu ważności odczynnika podanego przez 

producenta na etykiecie produktu (Zamawiający wymaga zaoferowania 1 opakowania 10x2ml przez 

okres trwania umowy).  

Odpowiedź: Zamawiający informuje. Iż wymaga zaoferowania odczynników z terminem ważności 

zarekomendowanym przez producenta danego odczynnika. 
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58. Dotyczy Części 30, poz. 7 – standaryzowane krwinki wzorcowe do układu AB0 

Jako producentowi krwinek nie znane jest nam wymaganie aby krwinki w metodzie szkiełkowej 

posiadały stężenie - 10% w metodzie szkiełkowej.  

Prosimy w wskazanie normy który określa to wymaganie oraz czy Zamawiający będzie używał 

krwinek również krwinek również w metodzie probówkowej, która jest uznana jako bardziej czuła i 

wiarygodna?  

Zamawiający zobowiązany jest do przestrzegania art. 30 Prawa Zamówień Publicznych i stosowania 

opisu przedmiotu zamówienia odnosząc się do Polskich Norm przenoszących europejskie normy 

zharmonizowane aby dostęp do postępowania był równy dla wszystkich oferentów z krajów Unii 

Europejskiej zgodnie z Dyrektywa 2004/18/WE. 

Ponadto zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi IHiT w Warszawie, publikacja wydanie III, 

2014r. wykonywanie badań do oznaczania grup krwi  układu AB0 metodą szkiełkową ma ograniczone 

zastosowanie, a metoda preferencyjna to metoda probówkowa. 

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie podtrzymuje dotychczasowe zapisy Specyfikacji 

Istotnych warunków Zamówienia.  

 

59. poz. 7 – standaryzowane krwinki wzorcowe do układu AB0 

1. Jeżeli stężenie krwinek  będzie inne niż 10% ale gotowe do użycia w metodzie szkiełkowej to 

zamawiający uzna krwinki jako niezgodne z wymaganiami, a jeśli tak to prosimy o uzasadnienie, 

bowiem produkuje się w UE krwinki do ABO tylko do metody szkiełkowej, gotowe do użycia ale o 

stężeniu 3-4%  

2. Wnosimy o zmianę wymagania na „krwinki 5-10%”  

 Zamawiający prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich obowiązków 

wynikających z Ustawy Prawa Zamówień Publicznych. 

 Zgodnie z wyrokiem Zespołu Arbitrów z dnia 18 grudnia 2003r. Zamawiający powinien 

unikać wszelkich sformułowań  lub parametrów utrudniających dostęp wszystkim Oferentom do 

udziału w postępowaniu, które wskazywałyby konkretny wyrób bądź określone wielkości opakowania 

dostępne u konkretnego producenta. Nie można mówić o zachowaniu uczciwej konkurencji w sytuacji 

gdy przedmiot zamówienia określony jest w sposób wskazujący na konkretnego producenta lub 

dostawcę. 

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie podtrzymuje dotychczasowe zapisy Specyfikacji 

Istotnych warunków Zamówienia 

 

60. Pytanie 6 – Dotyczy Części 30, poz. 12 – jednorazowe płyty do oznaczania grup krwi 
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  Wnioskujemy o wydzielenie poz. 12 – materiały pomocnicze do oddzielnego pakietu lub 

wykreślenie jako niezgodnego z kodem CPV (wspólny słownik zamówień publicznych) 

 

  Zgodnie z obowiązująca definicją: „CPV jest to „Wspólny słownik zamówień" stanowiący 

jednolity system klasyfikacji zamówień publicznych, którego celem jest standaryzacja pozycji 

stosowanych przez instytucje i podmioty zamawiające przy opisywaniu przedmiotów zamówień 

publicznych.” Wspólny Słownik Zamówień powstał zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Wspólnot 

Europejskich, nr 213/2008 z dnia 28.11.2007r., w celu usystematyzowania kwestii klasyfikacji 

zamówień publicznych, stworzono wyszukiwarkę klasyfikacji kodów CPV. 

 Zamawiający wskazał w SIWZ dla ogłoszonego postępowania przetargowego kody CPV: 

33696500-0 – odczynniki laboratoryjne. Wskazana wyżej pozycja asortymentowa zgodnie ze 

Wspólnym Słownikiem Zamówień zaliczana jest do jednorazowych, niechemicznych artykułów 

medycznych i hematologicznych.    

Wskazujemy Zamawiającemu, że opis przedmiotu zamówienia powinien zostać sporządzony z 

uwzględnieniem nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV). Dlatego też, 

wniosek jest zasadny gdyż Zamawiający opisał przedmiot zamówienia niezgodnie ze Wspólnym 

Słownikiem Zamówień.  

  Ponadto Zamawiający wskazanym wyżej wymaganiem zaoferowania w jednym pakiecie 

odczynników, krwinek i materiałów pomocniczych zadedykował pozorne zaproszenie do złożenia 

oferty jednemu wykonawcy.   

  Zapisy SIWZ w tym zakresie są zatem sprzeczny z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami). 

 

Cyt. „Art. 15. 1.Czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do 

rynku, w szczególności przez:  

1) sprzedaż towarów lub usług poniżej kosztów ich wytworzenia lub świadczenia albo ich odprzedaż 

poniżej kosztów zakupu w celu eliminacji innych przedsiębiorców;  

2) nakłanianie osób trzecich do odmowy sprzedaży innym przedsiębiorcom albo niedokonywania 

zakupu towarów lub usług od innych przedsiębiorców;  

3) rzeczowo nieuzasadnione, zróżnicowane traktowanie niektórych klientów;  

4) pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży;  

5) działanie mające na celu wymuszenie na klientach wyboru jako kontrahenta określonego 

przedsiębiorcy lub stwarzanie warunków umożliwiających podmiotom trzecim wymuszanie zakupu 

towaru lub usługi u określonego przedsiębiorcy 

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie podtrzymuje dotychczasowe zapisy Specyfikacji 

Istotnych warunków Zamówienia.  
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Dotyczy części nr 34: 

 

61. Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 odwapniacz w opakowaniach 1L? Pozostałe parametry 

zgodne z SIWZ, 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania w poz. 1 odwapniacza w op. 1 L.  

 

                                                                                                                                                                                                              

Dotyczy części 35: 

 

62. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w poz.1  na zestaw zestawu odczynników do wykonania około 

100 oznaczeń, zawierającego roztwór nadmanganianu potasu 30 ml, kwas buforowy 30 ml, 

roztwór kwasu szczawiowego 30 ml, P.T.A.H. wdł. Malloryego 100 ml, do rozróżniania tkanek 

mięśni gładkich od tkanek mięśni poprzecznie prążkowanych? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w poz. 1 zestawu o podanych powyżej 

parametrach .  

 

63. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w poz.2 na zestaw odczynników do wykonania 100 oznaczeń, 

zawierający Oil Red O 60 ml, wodę dejonizowaną 40ml, roztwór hematoksyliny Mayera 100 ml, do 

wykrywania lipidów w zamrożonych wycinkach histologicznych? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w poz. 2 zestawu o podanych powyżej 

parametrach .  

 

64. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w poz. 3 na zestaw odczynników do wykonania około 100 

oznaczeń zawierający roztwór nadmanganianu potasu 30 ml, kwaśny bufor aktywacyjny 30 ml, 

roztwór kwasu szczawiowego 30 ml, roztwór orceiny Shikata 30 ml, roztwór różnicujący 30 ml,  do 

wykrywania włókien sprężystych w wycinkach tkanek? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w poz.3 zestawu o podanych powyżej 

parametrach .  

 

65. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w poz. 4 na zestaw odczynników do wykonania 100 

oznaczeń, zawierający roztwór kwasu nadjodowego 30ml, fuksynę, acc. Ziehl (z dodatkiem fenolu) 

30ml, roztwór różnicujący acc. Ziehl 30ml, błękit metylenowy acc. Mallory 30ml, wodę dejonizowaną 

30ml, przeznaczony do wykrywania chorobotwórczych prątków w preparatach histologicznych, 

rozmazach plwocin? 
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w poz. 4 zestawu o podanych powyżej 

parametrach .  

 

66. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w poz. 5 na zestaw odczynników do wykonania około 100 

oznaczeń,  zawierający kwaśną fuksynę 30 ml, roztwór kwasu fosfomolibdenowego 30ml, roztwór 

polichromu Mallory'ego 30 ml? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w poz. 5 zestawu o podanych powyżej 

parametrach , pod warunkiem spełnienia wymagań dodanych przez Zamawiającego .  

 

67. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w poz. 6 na zestaw odczynników do wykonania około 100 

oznaczeń zawierający hematosylinę żelazową Weigerta 30 ml x 2 , pikrofuksyna Van Gieson 30 ml? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w poz. 6 zestawu o podanych powyżej 

parametrach .  

 

68. Prosimy o doprecyzowanie przeznaczenia zestawu w poz. 6 

Odpowiedź: Zestaw przeznaczony do różnicowania włókien kolagenowych w tkankach łącznych . 

 

69. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w poz. 7 na zestaw odczynników do wykonania około 100 

oznaczeń, zawierający błękit alcjanu pH 2,5 30 ml, tetraboran sodu 30 ml, roztwór kwasu 

nadjodowego 30ml, odczynnik Schiffa 30ml,  roztwór disiarczynu potasu 30ml, 10% roztwór kwasu 

solnego 30ml oraz hematoksylinę Mayera 30ml? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w poz. 7 zestawu o podanych powyżej 

parametrach .  

 

70. Prosimy o doprecyzowanie przeznaczenia zestawu w poz.7 

Odpowiedź: Zestaw przeznaczony do wykrycia mukopolisacharydów.  

 

71. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w poz.8 na zestaw odczynników do wykonania około 100 

oznaczeń, zawierający roztwór kwasu chromowego 30 ml, roztwór disiarczynu potasu 30 ml, roztwór 

azotanu srebra 30 ml, roztwór metenaminy 30ml, roztwór tetraboranu sodu 30 ml, roztwór chlorku 

złota 30 ml, roztwór tiosiarczanu sodu 30 ml, roztwór jasnej zieleni 30 ml? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w poz. 8 zestawu o podanych powyżej 

parametrach.  

 

72. Prosimy o doprecyzowanie przeznaczenia zestawu w poz.8  

Odpowiedź: Zestaw przeznaczony do wykrycia grzybów w tkankach w wycinkach .  
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Dotyczy części 36: 

 

73. Czy Zamawiający dopuści kasetki histopatologiczne plastikowe białe z plastikową pokrywką bez 

zawiasu, po 80 kwadratowych otworów o wymiarach 1,6x1,6 mm w obu częściach kasetki? 

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie podtrzymuje dotychczasowe zapisy Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia.  

 

Dotyczy części nr 37 

 

74. Probówki morfologiczne 1,2 ml z EDTA K3E oraz etykietą na której będzie możliwość 

oznakowania probówki. Czy zamawiający dopuści probówki  z K3EDTA  o poj. 1 ml ?   

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania probówki z K3EDTA  o poj. 1 ml.  

 

Dotyczy części nr 38 

 

75. Czy Zamawiający w części 38 pozycji 7 dopuści probówki o wymiarach 12x86 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji 

Istotnych warunków Zamówienia .  

 

76. Poz.7 Czy Zamawiający dopuszcza próbówki  5ml, sterylne, przeźroczyste, 12x86mm, z 

podziałką z korkiem i nalepką? 

 

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji 

Istotnych warunków Zamówienia 

 

77. pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści wymazówki  z wacikiem wiskozowym? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w poz. 3 wymazówki z wacikiem 

wiskozowym .  

 

78. Czy Zamawiający w Pakiecie 38, poz. 3 dopuści wacik wiskozowy, który podobnie jak dakron jest 

włóknem sztucznym? Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w poz. 3 wymazówki z wacikiem 

wiskozowym 
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79. Czy Zamawiający, poz. 7 dopuści probówki bez nalepki? Pozostałe parametry zgodnie z 

wymaganiami.   

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwość zaoferowania w poz. 7 probówki bez nalepki. 

 

80. pozycja 1, 2, 3 Prosimy o wyjaśnienie czego dotyczy wymiar 2,5 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje , iż wymiar ten dotyczy główki wymazówki,   

 

81. Czy Zamawiający dopuści wymazówki o śr. wacika ok. 5 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wymazówki o podanej średnicy 

główki.  

 

 

Dotyczy części nr 39 

 

82. Dotyczy części nr 39, pkt. 2  opisu parametrów-funkcji, zał. Nr 8 do SIWZ: Czy 

Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora posiadającego poniższe menu badań pH, pCO2, pO2, 

Na, K, Cl, Ca, glukoza, mleczany, bilirubina noworodkowa, , tHb , ko-oksymetria? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania analizatora posiadającego powyższe 

parametry .  

 

83. Dotyczy części nr 39, pkt. 6  opisu parametrów-funkcji, zał. Nr 8 do SIWZ: Prosimy o 

dopuszczenie wykonywania oznaczeń z krwi pełnej, dializatów i płynu z opłucnej oraz płynach 

będących kontrolą jakości? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wykonywania oznaczeń z krwi 

pełnej, dializatów i płynu z opłucnej oraz płynach będących kontrolą jakości 

 

84. Dotyczy części nr 39, pkt. 24 i 36  opisu parametrów-funkcji, zał. Nr 8 do SIWZ: Czy 

Zamawiający dopuści zaoferowanie kaset odczynnikowych z terminem ważności 28 dni?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania kaset odczynnikowych z terminem 

ważności 28 dni. 

 

85. Dotyczy części nr 39, pkt. 34  opisu parametrów-funkcji, zał. Nr 8 do SIWZ: Prosimy o 

doprecyzowanie warunku wg propozycji: „3 awarie tego samego podzespołu w przeciągu pół roku 

dyskwalifikują analizator. Firma zobowiązana jest wymienić aparat na nowy egzemplarz“.  

W pierwotnym stanie zapis SIWZ może budzić szereg wątpliwości na etapie realizacji umowy.  
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Odpowiedź : Zamawiający w powyższym zakresie dokonał modyfikacji w zapisach Specyfikacji 

Istotnych warunków Zamówienia .  

 

86. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający w pkt. 13: "Analizator wyposażony w 

automatyczny moduł kontroli (minimum 2 oznaczenia na dobę na 3 poziomach)" 

wymaga skalkulowania kontroli w ilości kontroli umożliwiający wykonanie codziennie kontroli na 

dwóch poziomach? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy Specyfikacji Istotnych warunków 

Zamówienia , wymaga zaoferowania odczynników , materiały eksploatacyjne , kontrole jakości 

H,L,N ( minimum dwa oznaczenia na dobę na trzech poziomach ) niezbędne do wykonania 18000 

badań. 

 

 

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego   

w  Olsztynie 

 

Irena Kierkowska 

 

 


