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Puszczykowo, dnia 18 listopada 2016 r.  
 
Szp.12/25/2/16 
 
 
 

Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

 
Dostawa odczynników do badań koagulologicznych krwi wraz z dzierżawą analizatora 

oraz wyposażenia dodatkowego 
 
 
Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. – zwany dalej Zamawiającym, działając na podstawie  
art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) 
– zwanej dalej Ustawą, udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia – zwanej dalej SIWZ, skierowane do Zamawiającego w dniu 15 listopada 2016 r. 
 
Dotyczy: Załącznika nr 2 do SIWZ - parametry wymagane (analizator) 
 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający wiskozymetryczną metodę krzepnięciową? Proponowana przez nas 
metoda jest niewrażliwa na interferencje HIL oraz niewrażliwa na bardzo niskie stężenia fibrynogenu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza aparat posiadający ww. metodę. 
 
Pytanie 2 
Czy Zamawiający dopuści aparat, w którym załadunek odbywa się poprzez manualne przyłożenie wstawianych 
materiałów do czytnika kodów? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza aparatu o wyżej wymienionych właściwościach. 
 
Pytanie 3 
Czy Zamawiający dopuści aparat, który gwarantuje monitorowanie ilości załadowanych odczynników oraz 
informuje o ewentualnych brakach odczynnika (w ml) podczas wykonywania analiz? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza określony wyżej aparat. 
  
Pytanie 4 
Czy Zamawiający wyraża zgodę aby podgląd krzywych reakcji dotyczył tylko oznaczeń parametrów optycznych? 
Zgodnie z wytycznymi CLSI Guideline H21-A5, 2008, metody mechaniczne (np. wiskozymetria elektromagnetyczna) 
jest jedyną metodą niewrażliwą na interferencje mogące znajdować się w próbce pacjenta, dzięki czemu podgląd 
krzywych reakcji nie jest potrzebny. W analizach, w których możliwe interferencje mogą w pływać na wynik analizy, 
podgląd krzywych zostaje zachowany. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza wyżej wskazanego rozwiązania i podtrzymuje postanowienia SIWZ. 
 
Dotyczy: Załącznika nr 2 do SIWZ - parametry wymagane (odczynniki) 
 
Pytanie 5 
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie testu do oznaczania D-Dimerów o liniowości 4000 ng/ml w pierwszym 
oznaczeniu? Mając na uwadze możliwe straty odczynnikowe wynikające z mniejszej niż wymagana przez 
Zamawiającego liniowość, prosimy o podanie ile procent wyników Zamawiający otrzymuje w przedziale 4000-7000, 
tak aby możliwe było doszacowanie przez nas wymaganej ilości odczynnika i uniknięcie ewentualnego 
niedoszacowania oferty. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wyżej wskazanego testu i podtrzymuje postanowienia SIWZ. 


