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Konin, 02.12.2020r. 

WSZ-EP-45/1539/2020     
                           

MODYFIKACJA 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 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. 
Dz. U. z  2019 r. poz. 1843) informuję, że modyfikacji ulegają następujące zapisy SIWZ WSZ-EP-
45/2020: 

I.  Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ 45/2020 w następującym zakresie: 
 
1. Punkt 13 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 
1.Termin składania ofert: do dnia  22.12.2020r., do godziny: 10:00 
 
 
2.Otwarcie ofert nastąpi w dniu  22.12.2020r., o godzinie  11:00. 
 
2.  Punkt  15.  KRYTERIA WYBORU OFERTY 

 
15.2.  Sposób oceniania ofert: 
Ad. B 
Ocena ofert w kryterium oceny funkcjonalności w tabeli w wierszu numer 2: 
 

Parametry opcjonalne podlegające ocenie 
 

Lp. Ocenie podlegać będą następujące parametry: 

Potwierdzenie 
spełnienia parametrów 
( należy wpisać TAK 

lub  NIE) 

1. Analizator przystosowany do pracy ciągłej bez potrzeby 
wyłączania i codziennej konserwacji. Wymiana płynów  
w analizatorze bez konieczności przerywania pracy,  
tzn. w trakcie wykonywania wcześniej zleconych                                
i trwających badań (analizator posiadający na pokładzie 
zdublowane pojemniki na odpady płynne oraz na płyn 
systemowy, płuczący)  
 

 
TAK – 10 pkt 
NIE – 0 pkt  

2. Możliwość ciągłego doładowywania próbek, odczynników, 
płynów eksploatacyjnych bez przerywania pracy analizatora 
nawet w trakcie pipetowania 

TAK – 10 pkt 
NIE – 0 pkt 

3. Automatyczny system kontroli niezgodności z wynikami      z 
archiwum 

TAK – 10 pkt 
NIE – 0 pkt 
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4.  Zabezpieczenie  przed kontaminacją -analizator wykonuje 
robocze zawiesiny krwinek badanych  w oddzielnych 
jednorazowych naczynkach/probówkach.   

 
TAK – 5 pkt 
NIE – 0 pkt 

5. Automatyczne usuwanie ( bez ingerencji operatora) zużytych 
kart i opakowań po odczynnikach przez analizator do kosza, 
co zabezpiecza operatora przed kontaktem                         z 
materiałem zakaźnym. 

 
TAK – 5 pkt 
NIE – 0 pkt 

6. Oprogramowanie analizatora umożliwia                                                                                         
rejestrację  wyników badań wykonanych manualnie. 

 
TAK – 5 pkt 
NIE – 0 pkt 

7. Utrzymywanie odczynników krwinkowych  
na pokładzie analizatora  przez dłuższy czas, bez potrzeby  
ich wyjmowania z analizatora  i przechowywania w lodówce 
- podać czas przechowywania na pokładzie analizatora   
 

 
Powyżej 5 dni – 10 pkt 
5 dni – 0 punktów 

8. Przechowywanie wszystkich mikrokart  w temperaturze 
pokojowej (18-25 st. C). 

 
TAK – 5 pkt 
NIE – 0 pkt 

9.  Możliwość zdalnego połączenia serwisanta z pracownią i 
analizatorem oraz zdalnego dokonania naprawy urządzenia. 
 

 
TAK – 10 pkt 
NIE – 0 pkt 

 
Pozostałe zapisy punktu  15.2  pozostają bez zmian. 
 
 
II. Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia  w  załączniku numer do 2 do  SIWZ 
45/2020 w następujących punktach: 
 
- w punkcie IV ppkt 5 -tabela dotycząca posiadanego przez Zamawiającego systemu 
informatycznego   do zlecania badań  ( dwustronna komunikacja ze sprzętem do wykonywania 
badań ), zarządzania pracownią serologii transfuzjologicznej i bankiem krwi 
- w punkcie V ppkt 1 – tabela zestawienie wymagań  ogólnych do przedmiotu zamówienia 
-  w punkcie III ppkt 9, 
-  w punkcie III ppkt 14, 
 - w punkcie III ppkt 16, 
-  w punkcie  III ppkt. 2 –w tabeli  parametry oceniane 
zgodnie z wyjaśnieniami udzielonymi Wykonawcy  w dniu 02.12.2020r, numery pisma WSZ-EP-
45/1537/2020 oraz WSZ-EP-45/1538/2020, zmodyfikowanym załącznikiem numer 2 do SIWZ WSZ-
EP-45/2020 zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego  www. szpital-konin.pl i 
www.platformazakupowa.pl  w dniu  02.12.2020r. 
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III.  Zamawiający modyfikuje również zapisy załącznika numer 1 do SIWZ WSZ-EP-45 – formularza 
oferty  w punkcie  2 - parametry oceniane dotyczące funkcjonalności dzierżawionego analizatora 
zgodnego z załącznikiem numer  2 do SIWZ WSZ-EP-45/2020,  w tabeli  w wierszu numer 2 
następująco: 

Parametry oceniane 

Lp. Ocenie podlegać będą następujące parametry: Punktacja 

Potwierdzenie 
spełnienia 

parametrów 
( należy wpisać 
TAK lub  NIE) 

1. Analizator przystosowany do pracy ciągłej bez 
potrzeby wyłączania i codziennej konserwacji. 
Wymiana płynów  
w analizatorze bez konieczności przerywania 
pracy,  
tzn. w trakcie wykonywania wcześniej zleconych                                
i trwających badań (analizator posiadający na 
pokładzie zdublowane pojemniki na odpady 
płynne oraz na płyn systemowy, płuczący)  
 

 
TAK – 10 pkt 
NIE – 0 pkt 

 

2. Możliwość ciągłego doładowywania próbek, 
odczynników, płynów eksploatacyjnych bez 
przerywania pracy analizatora nawet w trakcie 
pipetowania 

TAK – 10 pkt 
NIE – 0 pkt 

 

3. Automatyczny system kontroli niezgodności z 
wynikami    z archiwum 

TAK – 10 pkt 
NIE – 0 pkt 

 

4.  Zabezpieczenie  przed kontaminacją -analizator 
wykonuje robocze zawiesiny krwinek badanych  w 
oddzielnych jednorazowych 
naczynkach/probówkach.   

 
TAK – 5 pkt 
NIE – 0 pkt 

 

5. Automatyczne usuwanie ( bez ingerencji 
operatora) zużytych kart i opakowań po 
odczynnikach przez analizator do kosza, co 
zabezpiecza operatora przed kontaktem   z 
materiałem zakaźnym. 

 
TAK – 5 pkt 
NIE – 0 pkt 

 

6. Oprogramowanie analizatora umożliwia                                                                                         
rejestrację  wyników badań wykonanych 
manualnie. 

 
TAK – 5 pkt 
NIE – 0 pkt 

 

7. Utrzymywanie odczynników krwinkowych  
na pokładzie analizatora  przez dłuższy czas, bez 
potrzeby  ich wyjmowania z analizatora  i 
przechowywania w lodówce - podać czas 
przechowywania na pokładzie analizatora   
 

 
Powyżej 5 dni – 10 

pkt 
5 dni – 0 punktów 

 

8. Przechowywanie wszystkich mikrokart  w 
temperaturze pokojowej (18-25 st. C). 

 
TAK – 5 pkt 
NIE – 0 pkt 
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9. Możliwość zdalnego połączenia serwisanta z 
pracownią i analizatorem oraz zdalnego dokonania 
naprawy urządzenia. 
 

 
TAK – 10 pkt 
NIE – 0 pkt 

 

 

W pozostałym zakresie zapisy SIWZ WSZ-EP-45/2020 wraz z załącznikami  nie zmieniają się.  
W zawiązku z modyfikacją  Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej www.szpital-
konin.pl oraz www.platformazakupowa.pl, aktualne, zmodyfikowane załączniki do SIWZ WSZ-EP-
45/2020. 
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