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Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie 
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Konin, 24.10.2019 r. 
WSZ-EP-38/1033/2019     

                          wg rozdzielnika  
 

WYJAŚNIENIA DO 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 

            
 
W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi 
SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), uprzejmie wyjaśniamy:  
 
 
Dotyczy Pakietu 3 
1. Czy Zamawiający dopuści analizatory bez możliwości badania agregacji płytek? Pragniemy 
zaznaczyć, że w formularzu cenowym Zamawiający nie przewiduje wykonywania takiego badania.  
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 
 
 
2. Czy Zamawiający dopuści analizator podstawowy  o wydajności 110 ozn/h, nowy fabrycznie  i 
analizator pomocniczy o wydajności 240 ozn dla PT i 180 ozn dla APTT  z roku 2015. Oba 
analizatory posiadają bliźniaczo podobne oprogramowanie sterujące  
i wykorzystują te same odczynniki, kontrole i kalibratory oraz mat. zużywalne. (Zwracamy uwagę, że 
liczba badań w obecnym przetargu to tylko 84% w porównaniu z poprzednim przetargiem). 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 
 
 
3.  Czy Zamawiający dopuści  analizatory bez możliwości wstawiania probówek otwartych  
i z korkiem przebijalnym w jednym statywie? Pragniemy podkreślić, ze analizatory  obsługujące 
probówki otwarte i zamknięte w jednym statywie,  nie przebijają z kolei  korków  
w próbkach puszczonych w trybie STAT. Oferowane przez nas analizatory są w stanie przebijać korki 
zamkniętego pobrania również w próbkach pilnych, nie tylko rutynowych. 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuści analizatory bez możliwości wstawiania probówek otwartych 
i z korkiem przebijalnym w jednym statywie i w związku z tym modyfikuje zapisy Załącznika 
nr 3.3 do SIWZ 38/2019 – Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo – technicznych 
dla analizatorów koagulologicznych – 2 sztuki  w zakresie punktu 10. Modyfikację w tym 
zakresie oraz zmodyfikowane załączniki uwzględniające powyższą zmianę, Zamawiający 
udostępni na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na platformie zakupowej 
www.platformazakupowa.pl. 
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4. Czy Zamawiający dopuści kuwety połączone w paski po 4 sztuki? Należy zaznaczyć, że  
pojedyncze kuwety stosowane w analizatorze nie oznaczają, że kuwet nie zostanie zużytych więcej 
niż wykonanych oznaczeń (W wielu analizatorach z  pojedynczymi kuwetami jest wymagane 
odpipetowanie próbki do oddzielnej kuwety, skąd dopiero jest ona pipetowana do właściwych kuwet 
reakcyjnych na poszczególne oznaczenia. Wiąże się to do też z dodatkowym zużyciem badanej 
próbki, które nie ma miejsca w proponowanym przez nas rozwiązaniu).   
Odpowiedź:  Zamawiający dopuści kuwety połączone w paski po 4 sztuki i w związku z tym 
modyfikuje zapisy Załącznika nr 3.3 do SIWZ 38/2019 – Zestawienie wymaganych parametrów 
jakościowo – technicznych dla analizatorów koagulologicznych – 2 sztuki  w zakresie punktu 12. 
Modyfikację w tym zakresie oraz zmodyfikowane załączniki uwzględniające powyższą zmianę, 
Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na platformie 
zakupowej www.platformazakupowa.pl. 
 
 
5. Czy Zamawiający dopuści liofilizowany odczynnik do PT z własnym diluentem? 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza powyższe, w związku z tym modyfikuje zapisy punktu 16 
Załącznika nr 3.3 do SIWZ 38/2019 – Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo – 
technicznych dla analizatorów koagulologicznych – 2 sztuki. Modyfikację w tym zakresie oraz 
zmodyfikowane załączniki uwzględniające powyższą zmianę, Zamawiający udostępni na swojej 
stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na platformie zakupowej 
www.platformazakupowa.pl. 
 
 
6. Czy Zamawiający dopuści analizator podstawowy z 40 miejscami na próbki badane?  
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 
 
 
7. Prosimy o wyjaśnienie punktu 11. "Warunków gwarancji, serwisu inne" - "Oprogramowanie 
zapewnia możliwość podłączenia również innych analizatorów pracujących w Zakładzie Diagnostyki 
Laboratoryjnej". O jakie oprogramowanie chodzi? ( w laboratorium, jak jest wskazane w SIWZ, 
działa system LIS ESkulap).  
Odpowiedź:  Zamawiający wykreśla zapisy punktu 11 Załącznika nr 3.3 do SIWZ 38/2019 – 
Tabeli Warunki gwarancji, serwisu i inne. Modyfikację w tym zakresie oraz zmodyfikowane 
załączniki uwzględniające powyższą zmianę, Zamawiający udostępni na swojej stronie 
internetowej www.szpital-konin.pl oraz na platformie zakupowej www.platformazakupowa.pl. 
 
 
8. Czy analizator zapasowy będzie służył do wykonywania badań w razie awarii analizatora 
podstawowego? 
Odpowiedź:  Zamawiający informuje, iż oba analizatory będą pracowały równocześnie, zgodnie 
z harmonogramem pracy laboratorium, przez 24 h/dobę. 
 
 
9. Czy parametry oceny jakości dotyczą analizatora podstawowego? 
Odpowiedź:  Parametry oceny jakości dotyczą zarówno analizatora podstawowego jak  
i pomocniczego. 
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10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na równoważną ocenę parametru "Analizator wyposażony w 5 
filtrów optycznych, wstępna obróbka próbki w kierunki HIL przy pierwszym badaniu, bez potrzeby 
manualnej zmiany filtra optycznego" na "Analizator wyposażony w 3 filtry optyczne, wstępna 
obróbka próbki w kierunku HIL przy pierwszym badaniu, bez potrzeby manualnej zmiany filtra 
optycznego" ? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 
 
 
11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na równoważną ocenę parametru "Nachylone pozycje  
w rakach" z parametrem "Uwzględnienie w kalkulacji objętości martwych odczynników  
w fiolkach". Należy zaznaczyć, że samo nachylenie odczynnika w raku nie gwarantuje jego lepszego 
wykorzystania, ważna jest również średnica fiolki, która również wpływa na "objętość martwą".  
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 
 
 
12. Prosimy o sprecyzowanie,  jakie anality chce oznaczać Zamawiający metodą anty Xa? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż metoda anty Xa będzie wykorzystywana do 
monitorowania heparyn drobnocząsteczkowych. 
 
 
Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy 
„Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla 
wszystkich uczestników biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. 
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