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Konin, 02.12.2020r. 

WSZ-EP-45/1538/2020     
                           

wg rozdzielnika    
WYJAŚNIENIA DO SIWZ  

Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 214 000 euro na  dostawę odczynników, dzierżawę 
analizatora oraz serwisowanie sprzętu  dla Pracowni Serologii Tranfuzjologicznej, nr sprawy WSZ-
EP-45/2020 
 
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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ), uprzejmie wyjaśniamy:  

1. Prosimy o potwierdzenie, że wymienione w zał. 2 pkt. II ppkt. 19 etykiety do drukarki kodów 
winny zostać wymienione i wycenione w zał. 3, podobnie jak wszystkie inne płyny, środki i 
substancje oraz materiały jednorazowe niezbędne do wykonania podanych ilości badań, 
konserwacji urządzeń i funkcjonowania analizatorów (zgodnie z ppkt. 11 pkt. II zał. 2)? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
2. Prosimy o potwierdzenie, że na podstawie ppkt. 17 pkt. II zał.2 Oferent winien zaoferować 

zestawy do zewnątrzlaboratoryjnej międzynarodowej kontroli jakości? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
3. Prosimy o podanie ilości etykiet jakie należy zaoferować do drukarek kodów kreskowych. Czy 

liczba ta jest sumą ilości badań wyspecyfikowanych w podpunktach np. 1, 2, 3, 4, 5 i 8 w zał. 
2 pkt. I czy też może jest to inna ilość? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż liczba ta jest sumą ilości badań wyspecyfikowanych w 
podpunktach np. 1, 2, 3, 4, 5 i 8 w załączniku numer 2 do SIWZ WSZ-EP-45/2020 pkt. I 
 
4. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z zał. 2 pkt. III ppkt. 9 oferowany analizator musi 

posiadać możliwość załadunku na pokład probówek o zróżnicowanych średnicach (10-16 
mm) oraz typach (np. okrągłodenne i tłoczkowe) umieszczonych w jednym ruchomym i 
wyjmowanym statywie? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie i w związku z powyższym Zamawiający  
zmodyfikuje zapisy załącznika numer 2  do SIWZ 45/2020  w punkcie III ppkt 9. 
Zmodyfikowane załączniki do SIWZ uwzględniające powyższą zmianę Zamawiający zamieści  
na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
5. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z ppkt. 14 pkt. III zał. 2 oferowany analizator winien 
archiwizować wyniki badań w postaci kolorowych zdjęć wysokiej rozdzielczości w postaci protokołu 
badania i obrazu bezpośredniego mikrokarty z możliwością powiększania poszczególnych 
pojedynczych mikrokolumn w celu pełniejszej weryfikacji nasilenia aglutynacji? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie i w związku z powyższym Zamawiający  
zmodyfikuje zapisy załącznika numer 2  do SIWZ 45/2020  w punkcie III ppkt 14. 
Zmodyfikowane załączniki do SIWZ uwzględniające powyższą zmianę Zamawiający zamieści  
na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 



 

2 
 

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

Regon 000311591 
NIP 6651042675 
KRS 0000030801  

6.Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z ppkt. 16 pkt. III zał. 2 w celu zabezpieczenia przed 
złamaniem/uszkodzeniem igły pipetującej oferowany analizator winien rozpoznawać skrzepy oraz w 
sposób optyczny zakorkowane probówki i inne odczynniki (np. krwinki)? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie i w związku z powyższym Zamawiający  
zmodyfikuje zapisy załącznika numer 2  do SIWZ 45/2020  w punkcie III ppkt 16. 
Zmodyfikowane załączniki do SIWZ uwzględniające powyższą zmianę Zamawiający zamieści  
na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
7.Prosimy o potwierdzenie, że w zał. 2 pkt. III ppkt. 2 Parametry oceniane maksymalną liczbę 
punktów uzyska oferta z analizatorem który ma: „Możliwość ciągłego doładowywania próbek, 
odczynników, płynów eksploatacyjnych bez przerywania pracy analizatora” nawet w trakcie 
pipetowania? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga powyższego i w związku z powyższym Zamawiający  
zmodyfikuje zapisy załącznika numer 2  do SIWZ 45/2020  w punkcie III ppkt 2- tabela parametry 
oceniane, zapisy SIWZ WSZ-EP-45/2020 w punkcie 15.2  - sposób oceniania ofert w punkcie B oraz 
zapisy formularza oferty w punkcie 2 – parametry oceniane. 
Zmodyfikowane załączniki do SIWZ uwzględniające powyższą zmianę Zamawiający zamieści  
na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
8.Prosimy o potwierdzenie, iż w zał. 2 pkt III ppkt. 3 Parametry oceniane dotyczy funkcjonalności 
oprogramowania analizatora polegającej na tym, że wykonując badanie (np. grupy krwi) 
oprogramowania analizatora porównuje na bieżąco uzyskiwane wyniki badań z wynikami badań 
przechowywanymi w swoim archiwum i na tym etapie procesu w sytuacji pojawienia się 
ewentualnych rozbieżności na bieżąco monituje użytkownika o tym fakcie (a nie dopiero po 
przesłaniu do programu zarządzającego pracownią serologii – LIS)? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 
9.Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku oferowania systemu informatycznego dla pracowni 
serologii i banku krwi – system zastępczy – winien on składać się, jak dotychczas posiadany, z 2 
licencji oprogramowania do pracowni serologii i 2 licencji oprogramowania do banku krwi? 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

 
10.Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z ppkt. 7 pkt. IV „Wymagania dotyczące posiadanego przez 
Zamawiającego systemu informatycznego” zał. 2 w przypadku zaoferowania systemu zastępczego 
Zamawiający wymaga przeniesienia w pełni funkcjonalnej bazy danych z obecnego oprogramowania 
Delphyn (Hemasoft) do nowo oferowanego przez Oferenta oprogramowania i dokonać pełnej 
integracji przeniesionej bazy danych z tym oprogramowaniem (tak by można było korzystać w 
nowym oprogramowaniu z pełnych statystyk dotyczących gospodarki preparatami krwi, odtworzyć 
pełną historię transfuzji pacjenta, śledzenia preparatów krwi, wyniki i historie badań, uwagi i inne 
wymagane aktualnym rozporządzeniem MZ)? 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
 
11.Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku oferowania analizatora niekompatybilnego z 
posiadanym systemem back-up, należy zaoferować oddzielny system back-up o parametrach 
odpowiadających / nie gorszych niż aktualnie posiadane przez Zamawiającego urządzenia, które 
zostały wskazane w pkt 1 tabeli „Wymagania dotyczące posiadanego przez Zamawiającego sprzętu” - 
pkt. IV załącznika numer 2 do SIWZ WSZ-EP-45/2020? 
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Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo 
zamówień publicznych” (t.j. 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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