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Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie 
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Konin, 24.10.2019 r. 
WSZ-EP-38/1037/2019 

MODYFIKACJA SIWZ 
 

Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 221 000 euro na dostawę odczynników  
wraz z dzierżawą analizatorów do badań biochemiczno-immunochemicznych, 

hematologicznych i koagulologicznych, nr sprawy: WSZ-EP-38/2019 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, że modyfikacji ulegają następujące zapisy SIWZ WSZ-EP-
38/2019: 
 
I.  Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 1 do SIWZ 38/2019 – Formularz oferty w zakresie 
pkt 1 ppkt 1), który otrzymuje brzmienie: 
  
1. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie: 

1) Pakietu nr 1* za łączną cenę  ................................ złotych /brutto/, w tym: 

- Dostawa odczynników za cenę ……………………. złotych /brutto/ 

- Dzierżawa analizatorów za cenę …………………... złotych /brutto/ 

- funkcjonalność: 

Dla każdego z 2 sztuk analizatorów biochemiczno-immunochemicznych wymagane parametry 
jakościowo – techniczne zgodne z załącznikiem nr 3.1 do SIWZ WSZ-EP-38/2019 

L.p. Ocenie podlegać będą następujące parametry: Punktacja Potwierdzenie spełnienia 
parametrów 

( należy wpisać TAK lub  NIE) 

1. Stabilność odczynników na pokładzie w module 
biochemicznym nie krótsza niż 5 miesięcy. 

TAK - 10 pkt. 
NIE – 0 pkt. 

 

2. Czas oznaczania parametrów 
immunochemicznych nie dłuższy niż 30 minut. 

TAK - 10 pkt. 
NIE – 0 pkt. 

 

3. Modem serwisowy umożliwiający zdalną kontrolę 
z zewnątrz całego systemu zintegrowanego, 
zarządzanie procedurami konserwacji, 
przeglądów, funkcji systemów. 

TAK - 5 pkt. 
NIE – 0 pkt. 

 

4. Internetowa aktualizacja danych. TAK - 5 pkt. 
NIE – 0 pkt. 

 

5. Beta HCG – jeden test do monitorowania ciąży 
oraz monitorowania pacjentów z chorobami 
trofoblastycznymi. 

TAK - 5 pkt. 
NIE – 0 pkt. 

 

6. Zużycie wody przez zintegrowany system, przy 
maksymalnym obciążeniu pracą, nie więcej niż 40 
litrów / godzinę. 

TAK - 5 pkt. 
NIE – 0 pkt. 
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Objaśnienie: 

W kolumnie „Potwierdzenie spełnienia parametrów” wpisać „TAK” jeśli analizator posiada lub 
spełnia wymogi, w przeciwnym wypadku wpisać „NIE”. Jest to jednoznaczne z przyznaniem 
odpowiedniej ilości punktów. 

Nie uzupełnienie kolumny „Potwierdzenie spełnienia parametrów” potraktowane zostanie jako 
zadeklarowanie odpowiedzi - „NIE”. 

Pozostałe zapisy załącznika nr 1 bez zmian.  
 
 
II. Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 2.1 do SIWZ 38/2019 – Formularz 

asortymentowo-cenowy poprzez dopisanie pod Tabelą nr 1 uwagi o treści: 
 

„Zamawiający dopuszcza realizację wyszczególnionych badań (AMH, anty-TSH, S-100) na 
dodatkowym, w pełni automatycznym analizatorze, wyprodukowanym nie wcześniej niż w 2016 
roku, który Wykonawca dostarczy nieodpłatnie, na własny koszt z zachowaniem wszystkich 
warunków zgodnych z tabelą „Warunki gwarancji, serwisu i inne” zawartą w Załączniku nr 3.1 do 
SIWZ 38/2019.” 
   
Pozostałe parametry załącznika nr 2.1 bez zmian. 
 
III.  Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 3.1 do SIWZ 38/2019 – Zestawienie 
wymaganych parametrów jakościowo - technicznych dla analizatorów biochemiczno-
immunochemicznych (platforma biochemiczno - immunochemiczna – 2 sztuki ) w zakresie: 

 Punktu 4, który otrzymuje brzmienie: 

„Oferowane odczynniki, kalibratory i kontrole stanowią spójny system analityczny z oferowanymi 
analizatorami.” 

 Punktu 10, który otrzymuje brzmienie: 

„Analiza w fazie ciekłej. Odczynniki płynne, gotowe do bezpośredniego wstawienia na pokład 
analizatora bez potrzeby dodatkowego, manualnego ich przygotowania czy rozpuszczania 
liofilizatów. Zamawiający dopuszcza, aby dla jednego z oferowanych odczynników, odczynnik 
wstępny przed użyciem musiał zostać odpowiednio przygotowany.” 

 Punktu 13, który otrzymuje brzmienie 

„Podtrzymywanie zasilania (UPS) jako integralna część systemu, drukarka laserowa oraz czytnik 
kodów kreskowych lub kodów RFID dla próbek i odczynników.” 
 
 Punktu 17, który otrzymuje brzmienie: 

„Moduł ISE wydajność min. 200 oznaczeń na godzinę, wyposażony w pojedyncze, bezobsługowe 
elektrody – min. K, Na, Cl, Ref nie wymagające jakichkolwiek czynności obsługowych (nie 
włączając kalibracji) lub wyposażony w elektrody zintegrowane – min. K, Na, Cl, Ref.” 
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 Punktu 19, który otrzymuje brzmienie: 

„Przygotowanie mieszaniny reakcyjnej w torze pomiarowym eliminujące ryzyko kontaminacji. 
Wskazać w cyklu pomiarowym konkretne miejsca wykluczające zjawisko przeniesienia materiału i 
związanej z tym kontaminacji (pipetor samplera, igły odczynnikowe, sposób otrzymania mieszaniny 
jednorodnej w kuwecie pomiarowej).” 

 Punktu 23, który otrzymuje brzmienie: 

„Identyfikowanie próbek i odczynników za pomocą czytnika kodów lub innej technologii np. kodów 
RFID.” 

 Punktu 26: Zamawiający rezygnuje z parametru opisanego w punkcie 26 Załącznika nr 3.1 do 
SIWZ jako parametru wymaganego jednocześnie przenosząc ten parametr do parametrów 
ocenianych. 

 Punktu 30, który otrzymuje brzmienie: 

„Wprowadzenie wszystkich testów do aparatu na podstawie oryginalnych aplikacji producenta 
odczynników przez przedstawiciela firmy oraz przeszkolenie pracowników laboratorium (liczba 
szkoleń uzależniona od potrzeb pracowników).” 

 

IV. Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 3.1 do SIWZ 38/2019 – Tabela Warunki 
gwarancji, serwisu i inne w zakresie: 

 Punktu 6, który otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca dostarczy przy dostawie sprzętu: 
- karta gwarancyjną  
- szczegółową instrukcję obsługi  
- certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta 
- zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji  
- karty charakterystyki dla wszystkich używanych odczynników i substancji 
- ulotki dla odczynników i materiałów kontrolnych 
- szczegółowy opis postępowania z odczynnikami i materiałami kontrolnymi 
- wersje drukowaną „Informatora badań biochemicznych i immunochemicznych” zawierającego 
dane: metoda badania, stosowany analizator, rodzaj materiału do badania stosowany w Wojewódzkim 
Szpitalu Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, stosowana jednostka z przelicznikiem, 
wartości referencyjne dla dorosłych i dzieci, ewentualnie uwagi dotyczące transportu materiału. 
Przewidywana ilość: 20 sztuk. 
Wszystkie w/w dokumenty w języku polskim, w wersji papierowej z wyłączeniem kart 
charakterystyki, które Wykonawca może przesłać w wersji elektronicznej.” 

 Punktu 11, poprzez wykreślenie zapisów tego punktu 

 Punktu 13, który otrzymuje brzmienie: 

„Dla oferowanego sprzętu komputerowego - bezpłatny serwis w czasie trwania umowy wraz z 
akcesoriami do napraw i przeglądów.” 

Pozostałe parametry załącznika nr 3.1 bez zmian.  
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V. Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 3.3 do SIWZ 38/2019 – Zestawienie wymaganych 
parametrów jakościowo – technicznych dla analizatorów koagulologicznych – 2 sztuki  
w zakresie: 

 
 Punktu 10, który otrzymuje brzmienie: 

Przebijak korków: analizator rozpoznaje zarówno otwarte, jaki i zamknięte probówki w jednym raku, 
stosowanie różnego typu probówek w trakcie jednego badania w jednym raku. Zamawiający 
dopuszcza analizatory bez możliwości wstawiania probówek otwartych i z korkiem 
przebijalnym w jednym statywie 

 Punktu 12, który otrzymuje brzmienie: 

Pojedyncze kuwety reakcyjne, nie łączone w rotory lub bloki. Zamawiający dopuszcza kuwety 
połączone w paski po 4 sztuki. 

 
 Punktu 16, który otrzymuje brzmienie: 

„Odczynniki do PT, APTT i AT III płynne, gotowe do użycia. Zamawiający dopuszcza odczynnik 
do PT w formie liofilizatu.” 
 
 
VI. Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 3.3 do SIWZ 38/2019 – Tabela Warunki 
gwarancji, serwisu i inne w zakresie: 

 Punktu 11, poprzez wykreślenie zapisów tego punktu 

 Punktu 13, który otrzymuje brzmienie: 

„Dla oferowanego sprzętu komputerowego - bezpłatny serwis w czasie trwania umowy wraz z 
akcesoriami do napraw i przeglądów.” 

Pozostałe parametry załącznika nr 3.3 bez zmian.  
 
 
VII. Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 4 do SIWZ – Projekt umowy nr 38/2019 – 
dostawa odczynników w zakresie: 
 

 § 2  WARUNKI PŁATNOŚCI  ust 2, który otrzymuje brzmienie: 

 
„2. Podane ilości są maksymalne. Zamawiający zastrzega sobie zamówienie ilości zgodnych z 
faktycznymi potrzebami Szpitala, bez żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy, jednakże nie 
mniejszych niż 50% wartości umowy określonej w § 2 ust. 1.” 
 

 
Pozostałe zapisy załącznika nr 4 bez zmian.  
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VIII. Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 5 do SIWZ – Projekt umowy nr 38/2019 – 
dzierżawa analizatorów w zakresie: 
 
 § 4  WARUNKI WYKONANIA UMOWY ust 1, który otrzymuje brzmienie: 
 

„1. Wydzierżawiający dostarczy, wyładuje i zainstaluje przedmiot dzierżawy w Wojewódzkim 
Szpitalu Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie oraz dokona przeszkolenia 
maksymalnie 25 pracowników, na swój koszt i odpowiedzialność. Termin dostawy w dni robocze od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.” 
 
 

 § 4  WARUNKI WYKONANIA UMOWY ust 4, który otrzymuje brzmienie: 
 

„4. Czynności określone w ust. 1 i 2 wykonane zostaną najpóźniej: 
- dla Pakietu 2 i 3 w terminie 15 dni od daty obowiązywania umowy 
- dla Pakietu nr 1 w terminie 45 dni  od daty obowiązywania umowy. Wydzierżawiający, co 
najmniej na 24 godziny przed planowaną dostawą przedmiotu dzierżawy zobowiązuje się do 
poinformowania Dzierżawcy pisemnie lub mailem ……………………….. o tym terminie oraz z 
terminie planowanego przeszkolenia pracowników Dzierżawcy.” 
 

 § 4  WARUNKI WYKONANIA UMOWY ust 14, który otrzymuje brzmienie: 
 
„14. Wydzierżawiający we własnym zakresie wykona podłączenia oferowanych do dzierżawy 
analizatorów oraz pracujących już w laboratorium analizatorów.” 
 
Pozostałe zapisy załącznika nr 5 bez zmian.  
 
 
IX. Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ 38/2019 w zakresie: 
 
 punktu 8.8, który otrzymuje brzmienie: 
 
8.8 W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez 

zamawiającego, Zamawiający będzie żądał zgodnie z pkt 8.2 siwz następujących dokumentów: 
 

a) opisy produktów, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na 
żądanie zamawiającego (na wszystkich opisach produktu należy wyraźnie – zaznaczyć, którego 
pakietu i pozycji dokument ten dotyczy) – dla wszystkich pakietów (części) – dotyczy 
analizatorów 

b) dokumenty potwierdzające, że dany odczynnik został dopuszczony do stosowania na 
oferowanym analizatorze, np. ulotki metodyczne – dotyczy Pakietu nr 1 w przypadku, gdy 
oferowane odczynniki pochodzą od innego producenta niż oferowane analizatory. 

 
 punktu 13, który otrzymuje brzmienie: 
 

13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Termin składania ofert: do dnia 12.11.2019 r., do godziny: 10:00 
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2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.11.2019 r., o godzinie 11:00, w świetlicy 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie,  
ul. Szpitalna 45 (pokój nr 3/8) 

 
 
 Punktu 15 KRYTERIA WYBORU OFERTY, w zakresie ppkt Ad. B dotyczącym oceny ofert  

w kryterium oceny funkcjonalności dla Pakietu nr 1, który otrzymuje brzmienie: 

Parametry opcjonalne podlegające ocenie 

 

L.p. Wyszczególnienie Punktacja 

1. Stabilność odczynników na pokładzie w module biochemicznym 
nie krótsza niż 5 miesięcy. 

TAK - 10 pkt. 
NIE – 0 pkt. 

2. Czas oznaczania parametrów immunochemicznych nie dłuższy niż 
30 minut. 

TAK - 10 pkt. 
NIE – 0 pkt. 

3. Modem serwisowy umożliwiający zdalną kontrolę z zewnątrz 
całego systemu zintegrowanego, zarządzanie procedurami 
konserwacji, przeglądów, funkcji systemów. 

TAK - 5 pkt. 
NIE – 0 pkt. 

4. Internetowa aktualizacja danych. TAK - 5 pkt. 
NIE – 0 pkt. 

5. Beta HCG – jeden test do monitorowania ciąży oraz monitorowania 
pacjentów z chorobami trofoblastycznymi. 

TAK - 5 pkt. 
NIE – 0 pkt. 

6. Zużycie wody przez zintegrowany system, przy maksymalnym 
obciążeniu pracą, nie więcej niż 40 litrów / godzinę. 

TAK - 5 pkt. 
NIE – 0 pkt. 

 

W pozostałym zakresie zapisy SIWZ WSZ-EP-38/2019 nie zmieniają się. 
 
 
Zmodyfikowane Załączniki do SIWZ nr WSZ-EP-38/2019, uwzględniające powyższe zmiany 
Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na platformie 
zakupowej www.platformazakupowa.pl. 
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