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Konin, 24.10.2019 r. 
WSZ-EP-38/1035/2019     

                          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 pakiet nr 1 

1. Dotyczy pkt. 4 par. 2 projektu umowy dostawy 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy odczynników z 3 dni ma 5 dni 
roboczych? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 
 
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ujednolicenie terminu płatności na 60 dni od dnia otrzymania 
faktury zarówno dla dostaw odczynników , jak i czynszu za dzierżawę aparatu? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 
 
3. Dotyczy pkt. 2 par. 2 projektu umowy dostawy 
Prosimy o podanie minimalnego progu wykonania umowy 
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje § 2 ust. 2 projektu umowy nr 38/2019 – dostawa 
odczynników, który otrzymuje następujące brzmienie: „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.” 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. 
 
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z arkusza asortymentowo cenowego oznaczeń: 
AMH, A-TSH oraz S-100, lub wydzielenie ich do osobnego pakietu? 

Zamawiający w formularzu asortymentowo – cenowym podał całkowitą ilość badań 
immunochemicznych w ilości 222 900 testów, które zostaną wykonane w okresie 3 lat. Oznaczenia, 
które są dostępne tylko na platformie firmy Roche: AMH, A-TSH oraz S-100 w identycznym czasie 
Zmawiający zamierza wykonać odpowiednio w ilościach 300, 600 oraz 100, co daje około 3 do 8 
oznaczeń na miesiąc. Wynika z tego, że te testy są zlecane wyjątkowo rzadko, albo wcale i bardziej 
opłacalne dla Zamawiającego może okazać się zlecenie wykonania tych testów w zewnętrznym 
laboratorium. Pozostawienie tych oznaczeń w arkuszu asortymentowo – cenowym pozwala jednak na 
uniemożliwienie złożenia oferty konkurencyjnym firmom. 
Odpowiedź:  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. Modyfikację w tym zakresie oraz zmodyfikowane 
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załączniki uwzględniające powyższą zmianę, Zamawiający udostępni na swojej stronie 
internetowej www.szpital-konin.pl oraz na platformie zakupowej www.platformazakupowa.pl. 
 
5.   Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę brzmienia punktu 4 specyfikacji na: wszystkie odczynniki 
od pochodzące od jednego producenta lub dostawa odczynników producentów  innych niż Oferent, 
dla których to producent wykonał ocenę zgodności na oferowane analizatory, i które zgodnie z 
instrukcją użytkowania są przeznaczone do stosowania na oferowanych analizatorach? 
 
Odpowiedź:  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”. Jednocześnie Zamawiający stawia 
wymóg, iż w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych 
przez Zamawiającego, Zamawiający będzie żądał dokumentów potwierdzających, że dany 
odczynnik został dopuszczony do stosowania na oferowanym analizatorze. 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 zgodzi się na zaproponowanie analizatorów immunologiczno-biochemicznych 
w których wydajność modułu biochemicznego wraz z ISE nie mniejsza niż 1300 oznaczeń na 
godzinę, dla modułu immunochemicznego nie mniejsza niż 200 oznaczeń na godzinę? 
W punkcie 14 Zamawiający wymaga, aby każda platforma posiadała odpowiednio wydajności: 1800 
testów biochemicznych na godzinę oraz 250 testów immunochemicznych na godzinę. Ilości podanych 
oznaczeń na 3 lata wynoszą dla biochemii: 1 202 600 i dla immunochemii 222 900, co przy założeniu, 
że laboratorium pracuje 365 dni w roku daje odpowiednio 1 098 oznaczeń biochemicznych oraz 204 
oznaczenia immunochemiczne na dobę. Ponieważ w specyfikacji jest wymagane zaproponowanie 
dwóch takich platform, Zamawiający oczekuje całkowitej wydajności systemu na poziomie 3 600 
biochemii oraz 500 immunologii na godzinę. Biorąc jednak pod uwagę nierównomierny rozkład 
dzienny badań oraz konieczność wykonywania kontroli i kalibracji aparatu, można przyjąć, że każdy 
aparat o wydajności powyżej 1000 oznaczeń biochemicznych oraz 150 oznaczeń 
immunochemicznych jest całkowicie wystarczającym analizatorem dla tego typu laboratorium. 
Podane jednak w specyfikacji wartości odzwierciedlają konkretny model aparatu firmy Roche. 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 

 

7. Czy Zamawiający dopuści jako równoważne rozwiązanie: moduł ISE wydajność min. 200 
oznaczeń na godzinę, wyposażony w zintegrowane, bezobsługowe elektrody – min. K, Na, Cl, Ref nie 
wymagające jakichkolwiek czynności obsługowych ( nie włączając kalibracji )?  
Obecnie na rynku dostępne już są analizatory ze zintegrowanymi bezobsługowymi elektrodami, 
których wymiana jest dla użytkownika jeszcze łatwiejsza, bo wymienia się jednocześnie cały moduł 
bez potrzeby demontażu za każdym razem pojedynczych elektrod. 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuści moduł wyposażony w elektrody zintegrowane – min. K, Na, 
Cl, Ref i w związku z tym 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 17. 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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8. Czy Zamawiający zgodzi się na zaproponowanie analizatora z mechanicznym mieszaniem próbki 
w kuwecie reakcyjnej jako systemu równoważnego. System ten jest każdorazowo myty w celu 
zlikwidowania możliwości kontaminacji próbek? 
Odpowiedź:  Zamawiający modyfikuje zapis punktu 19 Załącznika nr 3.1 do SIWZ, 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).” 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. 
 

9. Czy Zamawiający zgodzi się na zaproponowanie analizatora, wyposażonego w system mycia 
sond, który  posiada udowodniony naukowo  próg przenoszenia na poziomie  ≤  0.1 ppm jako 
rozwiązania równoważnego? 
Obecnie systemy mycia sond posiadają udowodniony naukowo  próg przenoszenia na poziomie  ≤  
0.1 ppm, czyli poniżej istotności klinicznej. Aparaty wykorzystujące systemy mycia igieł od lat 
pracują w wielu Szpitalach Klinicznych, Stacjach Krwiodawstwa oraz wysokospecjalistycznych 
laboratoriach.  Tym samym w oferowanych przez nas analizatorach nie ma możliwości kontaminacji 
próbki pacjenta. Dodatkowo system mycia igieł jest systemem wydajniejszym dla pracy laboratorium 
nie generując dodatkowych kosztów związanych z jednorazowymi końcówkami, ale również nie ma 
potrzeby utylizacji potencjalnie zakaźnego materiału (śmieci medyczne). 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 
 

10. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę brzmienia punktu 24 Specyfikacji na: co najmniej 60 
pozycji odczynnikowych w module biochemicznym i nie mniej niż 45 w module 
immunochemicznym?  
Zamawiający ma zamiar wykonywać jedynie 32 typy oznaczeń biochemicznych i 35 oznaczeń 
immunologicznych? Zakładając, ze każda z zaoferowanych platform miałaby posiadać pełen zestaw 
oczekiwanych oznaczeń – nawet wliczając w to po jednym opakowaniu na rok testów AMH, A-TSH 
czy S-100, wystarczyłby aparat, który posiada po 40 miejsc na odczynniki zarówno w module 
biochemicznym jak i immunologicznym. 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 
 

11. Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie oznaczenia wysokoczułej Troponiny spełniającej 
zalecenia Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, czas oznaczania do 15 min? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 
 

12. Czy Zamawiający zgodzi się na usunięcie punktu 26 Załącznika asortymentowo-cenowego i 
pozostawienie testu w specyfikacji asortymentowo cenowej wyłącznie jako HCG – test do 
monitorowania ciąży? 
Odpowiedź:  Zamawiający rezygnuje z parametru opisanego w punkcie 26 Załącznika nr 3.1 do 
SIWZ jako parametru wymaganego jednocześnie przenosząc ten parametr do parametrów 
ocenianych. 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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13. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu pkt 30 na: Wprowadzenie wszystkich testów do 
aparatu na podstawie aplikacji przez przedstawiciela firmy oraz przeszkolenie pracowników 
laboratorium ( liczba szkoleń uzależniona od potrzeb pracowników )? Obecny zapis budzi 
wątpliwości w zakresie niejasnego stwierdzenia: „firmowych aplikacji”. 
Odpowiedź:  Zamawiający modyfikuje zapis punktu 30 Załącznika nr 3.1 do SIWZ, 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).” 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. 
 

14. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę oceny parametrów technicznych – ocena jakościowa na: 
1. Stabilność odczynników na pokładzie w module biochemicznym nie krótsza niż 5 miesięcy lub 
równoważnie stabilność odczynników używanych poprzednio na module biochemicznym do daty 
produkcji. 
2. Stabilność odczynników na pokładzie w module immunochemicznym nie krótsza niż 3 
miesiące lub równoważnie stabilność odczynników używanych poprzednio na module 
immunochemicznym do daty produkcji. 

Odpowiedź:  Zamawiający dokonuje zmiany parametrów podlegających ocenie zgodnie  
z modyfikacją SIWZ 38/2019. 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. 
 

15. Czy Zamawiający zgodzi się na doprecyzowanie punktu 6 tak aby przyjął treść: „Czas oznaczania 
parametrów immunochemicznych pilnych: Troponina, TSH, FT4, PTH, beta-HCG, BNP, NTpro-
BNP, HBsAg, anty-HCV czy PCT nie dłuższy niż 30 minut”. 
Ten parametr jest istotny dla testów o charakterze pilnym, takich jak: Troponina, TSH, FT4, PTH, 
beta-HCG, BNP, NTpro-BNP, HBsAg, anty-HCV czy PCT. Dla reszty wymienionych w załączniku 
asortymentowo-cenowym oznaczeń czas reakcji nie jest aż tak krytyczny, a taki zapis spowoduje, że 
preferowane będzie oferta droższa dla Zamawiającego. 
Odpowiedź:  Zamawiający dokonuje zmiany parametrów podlegających ocenie zgodnie  
z modyfikacją SIWZ 38/2019. 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. 
 

16. Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie krótszych serii kontroli, przy zapewnieniu 
niezmienności wartości kontroli przez min rok? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 

 

17. Wszystkie z wymienionych parametrów ocenianych jakościowo są spełniane przez jedną firmę, 
dlatego pytamy czy w celu wyrównania proporcji oraz zapewnienie większej konkurencyjności 
Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie innych parametrów, które będą podlegać ocenie punktowej: 

7. Zakres liniowości oznaczeń enzymatycznych min.: ALT - 4000 U/L, AST - 4000 U/L, 
Amylaza - 6000 U/L, ALP - 4000 U/L, GGT - 9000 U/L, CK - 4000 U/L w pierwszym 
oznaczeniu bez konieczności rozcieńczania próbki  +5 pkt 

8. Możliwość wykorzystania jednego typu statywu dla próbek, mikropróbek, kontroli, 
kalibratorów +5 pkt 



 

 

5 

Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie 
ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin 

Regon 000311591 
NIP 6651042675 
KRS 0000030801  

9. Wszystkie zaoferowane kalibratory oraz kontrole immunochemiczne niewymagające 
rekonstytucji + 5 pkt 

Odpowiedź:  Zamawiający dokonuje zmiany parametrów podlegających ocenie zgodnie  
z modyfikacją SIWZ 38/2019. 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. 

 

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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