DD 371/2019

Lubań, 29.03.2019r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: Dostawy odczynników wraz z dzierżawą automatycznego analizatora biochemicznego ZP/08/2019

Zamawiający, działając zgodnie z art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j. z dnia 2018.10.16), przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły
następujące zapytania:
1. SIWZ VII.5.2 – czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie kart katalogowych na CD – lub osobno
zbindowanych – podpisanych tylko na pierwszej stronie?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na złożenie kart katalogowych osobno
zbindowanych podpisanych tylko na pierwszej stronie.
2. Załącznik nr 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wstawienie w tabeli kolumny cena za
opakowanie netto/brutto oraz kolumny ilość opakowań – i wartość oferty wyliczyć
z pełnych opakowań jakie Zamawiający będzie musiał kupić, aby zrealizować zamówienie?
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Taka forma tabelki pozwoli wykonawcom na przedstawienie rzeczywistych kosztów jakie
Zamawiający będzie musiał ponieść przy realizacji zamówienia.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę asortymentu za opakowanie a nie za
sztukę, gdzie w SIWZ występują sztuki a na rynku dostępne są opakowania handlowe
oraz przeliczyć ilość opakowań handlowych. W przypadku występowania na rynku
opakowań posiadających inną ilość sztuk niż w SIWZ Zamawiający wymaga w
złożonej ofercie określenia ilości sztuk w opakowaniu handlowym, z zastrzeżeniem, że
przy przeliczeniu łączna ilość sztuk musi się równać ilości określonej w SIWZ. W
przypadku wystąpienia różnic między wielkościami opakowań podanymi w
specyfikacji, a tymi które może wycenić wykonawca, należy zmienione pozycje
wskazać w Załączniku Nr 2 do SIWZ. Opakowania należy przeliczyć do pełnej ilości
zaokrąglając w górę zgodnie z zasadami matematyki.
Dotyczy załącznik nr 8
3. Czy do podanej ilości oznaczeń należy doliczyć testy przeznaczone na wykonanie kontroli i
kalibracji? Jeśli tak to prosimy o podanie harmonogramu kontroli tygodniowej.
Odpowiedź: Nie należy doliczać, podane ilości oznaczeń zawierają przewidywane
kalibracje i kontrole.
4. Czy Zamawiający oprócz białka w moczu będzie wykonywał inne badania w moczu? Jeśli tak,
prosimy o podanie tych parametrów. Czy należy zaoferować materiał kontrolny do oceny
poprawności badań wykonywanych w moczu? Jeśli tak prosimy o podanie częstotliwości
wykonywania tej kontroli.
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Odpowiedź: Zmawiający przewiduje wykonywanie w moczu białka, glukozy, amylazy,
sodu i potasu. Wymaga dostarczenia materiału kontrolnego do oceny poprawności
badań białka w moczu. Częstotliwość kontroli 1xdziennie na dwóch poziomach.
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku niektórych odczynników biochemicznych
zaproponować możliwość ich porcjowania do oferowanych przez wykonawcę mniejszych opakowań
i zaoferować ich ilości zgodnie z podaną w ulotce odczynnikowej informacją o trwałości odczynnika
po otwarciu przechowywanego w analizatorze? Odczynniki we wtórnych opakowaniach umieszone
będą w przypisanych im miejscach w karuzeli odczynnikowej. Takie rozwiązanie umożliwi bardziej
ekonomiczne wykorzystanie odczynników w okresie ich gwarantowanej stabilności na pokładzie
analizatora i pozwoli na ekonomiczną kalkulację oferty odczynnikowej i zaoferowanie ilości
odczynników zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem oferenta o stabilności użytego do
porcjowania pierwotnego opakowania odczynnika.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dwóch odczynników tj. CK oraz UIBC, które
wymagają przygotowywania przed użyciem przez połączenie ich płynnych składowych?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
7. Czy w związku z tym, że Zamawiający nie wyszczególnił oznaczeń litu w formularzu cenowym,
Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, który jest wyposażony w elektrody
jonoselektywne – Na, K i Cl natomiast nie posiada elektrody Litowej? W razie potrzeby oznaczanie
litu może być wykonywane metoda fotometryczną.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie analizatora, który będzie
wyposażony w elektrody jonoselektywne – Na, K i Cl oraz nie będzie posiadał
elektrody litowej. Zamawiający nie wymaga oznaczania litu metoda fotometryczną.
8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby tylko jeden z odczynników Etanol oraz przynależne mu
kalibratory pochodziły od innego producenta niż producent aparatów? Odczynnik posiada aplikację
umożliwiającą stosowanie go w oferowanym analizatorze.
Odpowiedź: Zmawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
9. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek „Odczynniki, kalibratory, kontrole pochodzące od
jednego producenta” jeśli materiał kontrolny dla kilku oznaczeń będzie pochodził od innego
producenta niż producent analizatora i będzie zmianowany na oferowane aparaty? Kontrola
zgodnie z Dobrą Praktyką Laboratoryjną powinna mieć wartości przypisane dla danego odczynnika
natomiast nie musi być produkowana przez producenta odczynnika. Można ją dobrać dowolnie w
zależności od wymagań Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
10. Czy Zamawiający dopuści analizator umożliwiający wykonywanie badań w surowicy, osoczu,
hemolizacie, moczu i innych płynach ustrojowych? Oferowany analizator zapewni wykonywanie
wszystkich oznaczeń wymienionych w siwz.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika do oznaczania hemoglobiny glikowanej
z wstępnym manualnym przygotowaniem lizatu próbki badanej? Odpowiedź: Zamawiający
wyraża zgodę Wykonawca dostarczy sprzęt niezbędny do wykonania lizatu. Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga dostawy sprzętu niezbędnego do wykonania
lizatu.
12. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, jeśli serwis producenta analizatora zobowiązuje się do
wykonywania wszelkich procedur instalacyjnych, konserwacyjnych i naprawczych elektrody
referencyjnej, nie ma konieczności oferowania w postępowaniu przetargowym dodatkowej
elektrody referencyjnej i jakichkolwiek płynów niezbędnych do konserwacji tej elektrody. Płyny i
kolejne elektrody są dostarczane, wymieniane i uzupełniane przez serwis producenta w razie
potrzeby.
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Odpowiedź: Zmawiający potwierdza i jednocześnie wymaga aby płyny i kolejne
elektrody były dostarczane, wymieniane i uzupełniane przez serwis producenta na
koszt Wykonawcy – potwierdzenie dotyczy wyłącznie wyżej opisanej sytuacji.
Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie liczby lamp fotometru do oferowanego analizatorów
biochemicznych na podstawie najlepszej wiedzy i doświadczenia oferenta, a nie zapisów w
instrukcjach obsługi analizatorów. W Podręczniku Użytkownika oferowanego analizatora podano
jedynie okres gwarancji, jakim objęta jest lampa fotometru, a zgodnie z opisem procedur
konserwacyjnych jej wymiana jest zalecana, „co roku lub w razie potrzeby”.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga procedur konserwacyjnych zgodnie z zaleceniami
producenta.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika do oznaczania UIBC
w miejsce TIBC?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Czy Zamawiający wymaga, aby analizatory były wyposażone w moduł ISE pośredniej
z możliwością wymiany pojedynczych elektrod i aby częstość kalibracji ISE wynosiła minimum 24
h?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga modułu ISE pośredniej. Zamawiający nie
wymaga aby częstość kalibracji ISE wynosiła minimum 24 h.
Prosimy o modyfikację załącznika nr 2 od poz.32. Wyszczególnione i opisane pozycje są różnie
konfekcjonowane i oferowane przez różnych producentów. Tak opisane pozycje wskazują na
konkretnego dostawcę i wskazują na właściwości oferowanych przez dostawcę produktów.
Dostawcy powinni zaoferować niezbędne materiały kontrolne, kalibracyjne, dodatkowe i zużywalne
zgodnie z zapisami w ulotkach odczynnikowych lub odpowiedziami na pytania zadane w trakcie
postępowania przetargowego.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, a zgodnie z SIWZ oraz ustawą
PZP Wykonawcy mogą zadawać pytania do postępowania. W zawiązku z powyższym
Zamawiający oczekuje na pytania.
Prosimy o potwierdzenie, że analizator wyposażony w automatyczny podajnik próbówek na 80
probówek wstawianych do dedykowanych statywów spełnia wymóg SIWZ „Rotor próbkowy –
minimum 80 pozycji”. Podajnik próbek umożliwia dostawianie próbek w dedykowanych statywach
niezależnie od aktualnego trybu pracy analizatora.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Prosimy o potwierdzenia, że przez „Możliwość obliczania wskaźnika lipemii, ikterii oraz hemolizy dla
próbek badanych” Zamawiający rozumie, że oferowany analizator powinien posiadać możliwość
oceny lipemii, ikterii oraz hemolizy dla próbek badanych oraz umieszczania odpowiednich flag przy
parametrach, na które te interferencje mają wpływ.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Prosimy o potwierdzenie, że oferent, którego standardy przeglądów serwisowych mówią o
przeglądach, co 6 miesięcy spełnia wymagania „w każdym roku jeden przegląd serwisowy aparatu
(wraz z kosztami dojazdu).”l lub prosimy o zmianę tego zapisu na „w każdym roku minimum jeden
przegląd serwisowy aparatu (wraz z kosztami dojazdu).
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza większą ilość przeglądów w ciągu roku na koszt
Wykonawcy

PREZES ZARZĄDU

KRZYSZTOF KONOPKA
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