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Puszczykowo, dnia 3 stycznia 2017 r.  
 
Szp.12/33/1/16 
 
 
 

 
 

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

 
Dostawa odczynników do badań serologicznych 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 30 grudnia 2016 r. oraz 2 stycznia 2017 r. 
 
 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający wymaga aby zestaw do kontroli codziennej, zgodnie z wytycznymi IHiT w Warszawie zawartymi 
w publikacji „Medyczne zasady pobierania krwi, oddzielania jej składników i wydawania, obowiązujące 
w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi”, pod redakcją M. Łętowskiej – Wydanie III, Warszawa 
2014 r., posiadał przeciwciała anty-D 0,05 IU/ml? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga, aby zestaw do kontroli codziennej posiadał przeciwciała anty-D. 
 
Pytanie 2 
Prosimy o doprecyzowanie czy wszystkie oferowane odczynniki winny pochodzić od jednego producenta, tego 
samego co oferowany analizator oraz system backup? 
Odpowiedź: 
Oferowane odczynniki mogą, ale nie muszą pochodzić od tego samego producenta co oferowany analizator 
i backup. 
 
Pytanie 3 
Prosimy o doprecyzowanie ilości badań kontrolnych przeciwciał, czy 2x2 razy na dobę znaczy 4 badania kontrolne 
na dobę? Zgodnie z obowiązującymi przepisami to  badanie kontrolne wykonuje się co 12 godz.? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga badań kontrolnych w kierunku przeciwciał w PTA dwa razy na dobę po 2 próbki . 
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Pytanie 4 
Czy Zamawiający dopuści analizator z roku 2008 przy zapewnieniu pełnej opieki serwisowej 24godz./dobę oraz 
pełnej gwarancji na czas trwania umowy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania. 
 
Pytanie 5 
Czy Zamawiający wymaga aby oferowany analizator otwierał pojedyncze kolumny co przełoży się znacząco na 
zmniejszenie strat odczynnikowych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, aby zaoferowany analizator otwierał pojedyncze kolumny, ale nie jest to konieczne. 
 
Pytanie 6 
Prosimy o wykreślenie sformułowania „możliwość używania zawiesiny krwinek w soli fizjologicznej” z pkt. 5 
parametrów granicznych gdyż takie rozwiązanie nie ma wpływu na wykonanie badań, a wskazuje jedynie na 
konkretnego producenta i utrudnia uczciwą konkurencję. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 7 
Prosimy o zmianę parametru wydajności w pkt. 7 Parametry graniczne z 350 na 50, gdyż wyspecyfikowany 
parametr przy ilości badań wyspecyfikowanej przez Zamawiającego jest nieuzasadniony – Zamawiający podał 
łącznie 9000 badań co przy 200 dniach roboczych daje 45 badań dziennie a żąda wydajności 350/godzinę? 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje podany parametr wydajności. 
 
Pytanie 8 
Prosimy o dopuszczenie innej zwalidowanej metody przygotowywania roboczej zawiesiny krwinek badanych niż 
wymieniona w pkt. 10 parametrów granicznych, gdyż sposób przygotowania zawiesiny nie ma wpływu na jakość 
i szybkość badania, a wskazuje jedynie na konkretne rozwiązanie techniczne. 
Odpowiedź: 
Zamawiający, zgodnie z odpowiedzią udzieloną w pyt. 6, podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 9 
Prosimy o zmianę zapisu w pkt. 14 na „dwustronny lub jednostronny odczyt…”. Odczyt dwustronny 
charakterystyczny dla konkretnego rozwiązania tj. metody Ortho Clinical Diagnostics, której aktualnie 
dystrybutorem jest Wykonawca DiaSorin Poland Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 137a, 02-231 Warszawa (tylko ten 
Wykonawca jest w stanie złożyć ważną ofertę) stoi w sprzeczności z fundamentalną zasadą ustawy prawo 
zamówień publicznych tj. zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowanie wykonawców. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza odczyt jednostronny w przypadku analizatora. 
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Pytanie 10 
Prosimy o zmianę parametru w pkt. 15 z 5 minut na 5-10 minut, gdyż wskazuje to jednoznacznie na konkretne 
rozwiązanie technologiczne i konkretnego jedynego Wykonawcę – firmę DiaSorin Poland Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 
137a, 02-231 Warszawa – który jako jedyny jest w stanie złożyć ważną ofertę, co ogranicza zasadę uczciwej 
konkurencji i równego traktowania wykonawców. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza czas wirowania w wirówce od 5 do 10 minut. 
 
Pytanie 11 
Prosimy o wykreślenie z §1 ust. 2 pkt 8 zapisu: „a w przypadku zmiany Laboratoryjnego Systemu Informatycznego 
podczas trwania niniejszej umowy włączenie w nowy system”, gdyż na dzień składania ofert Wykonawca nie jest 
w stanie oszacować kosztu ewentualnego podłączenia analizatora do nowego Laboratoryjnego Systemu 
Informatycznego, gdyż nie jest on znany nawet Zamawiającemu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie wskazanego zapisu. 
 
Pytanie 12 
Prosimy o doprecyzowanie jaka jest łączna ilość donacji dla poz. 3 i 4 podanej ilości badań w formularzu cenowym? 
 
Pytanie 13 
Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga doliczenia mikrokart dla potwierdzenia grup krwi biorców, 
a jeżeli tak, to prosimy o podanie liczby pacjentów (biorców)? 
 
Pytanie 14 
Czy Zamawiający wymaga doliczenie mikrokart dla potwierdzenia grupy krwi dawców?  
 
Odpowiedź na pytania 12-14: 
Zamawiający podał liczbę testów z zakresu serologii transfuzjologicznej składających się na poszczególne badania 
wykonywane u Zamawiającego z uwzględnieniem wszystkich wymaganych testów wykonywanych u biorców 
i dawców. Do oferty należy więc wliczyć odpowiednio dopasowaną liczbę mikrokart. 
 
Pytanie 15 
Czy w poz. 16 parametrów granicznych Zamawiający wymaga, aby analizator miał możliwość połączenia zdalnego 
z serwerem? 
Odpowiedź: 
Komunikacja z serwerem medycznym ma odbywać się po sieci LAN. 
 
Pytanie 16 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wirówki na 6 mikrokart? 
Odpowiedź: 
Zamawiający do backup'u wymaga wirówki na co najmniej 12 kart, dopuszcza też dwie wirówki na 6 kart, 
w przypadku analizatora wymaga wirówki dopasowanej wielkością do wydajności analizatora. 
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Pytanie 17 
Czy Zamawiający wymaga stałego czasu i prędkości wirowania? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga prędkości i czasu wirowania dostosowanej do oferowanej metody. 
 
Pytanie 18 
Czy Zamawiający wymaga, aby dostawy odczynników wrażliwych na temperaturę (m.in. krwinkowych) odbywały 
się transportem monitorowanym 2-8 ⁰C, z potwierdzeniem. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza  proponowane warunki dostawy. 
 
Pytanie 19 
Czy serwis oferenta ma być dostępny 7 dni w tygodniu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający  nie wymaga serwisu dostępnego przez 7 dni w tygodniu, ze względu na wymóg zaoferowania 
systemu backup. 
 
Pytanie 20 
Czy ze względu na specyfikę asortymentową niezbędną do wykonania badań z zakresu serologii 
immunotransfuzjologicznej oraz specyficzny sposób transportu odczynników, Zamawiający dopuści, aby 
sukcesywne dostawy wszystkich produktów, odbywały się zgodnie z harmonogram dostaw na dany rok, 
z zapewnieniem w sytuacjach pilnych, dostaw tzw. na cito w terminie do 5 dni roboczych od dnia złożenia 
zamówienia? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza proponowany sposób dostawy odczynników dla produktów krwinkowych. 
 
Pytanie 21 
Czy Zamawiający zezwala aby w przypadku stwierdzenia braków ilościowych w przeprowadzonej dostawie 
Wykonawca zobowiązał się do uzupełnienia brakującego towaru w terminie 5 dni od daty otrzymania 
zawiadomienia o brakach? 
Odpowiedź: 
Zamawiający zezwala, aby w przypadku braków ilościowych Wykonawca zobowiązał się  do uzupełnienia 
brakującego towaru w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o brakach. 
 
Pytanie 22 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia zapisu:   
“Wykonawca zapewnia niezmienność ceny przez cały okres obowiązywania umowy”  
na: 
“Wykonawca zapewnia niezmienność ceny netto przez cały okres obowiązywania umowy”?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę zapisu umowy. 
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Pytanie 23 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do paragrafu punktu w brzmieniu: “Zamawiający dopuszcza zmianę cen 
w przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towarów i usług”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na określoną wyżej zmianę zapisu umowy. 
 
Pytanie 24 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do paragrafu punktu w brzmieniu:  
“Faktury za dostarczony towar będą wysyłane drogą elektroniczną na adres e-mail...”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wysyłanie faktury drogą elektroniczną. 
 
Pytanie 25 
Czy Zamawiający zezwoli na zmianę brzmienia zapisu:  
“Wykonawca gwarantuje, że w przypadku awarii przystąpienie do jej usunięcia wyniesie maksymalnie 12 godzin 
w dni robocze od zgłoszenia awarii” 
na: 
“Wykonawca gwarantuje, że w przypadku awarii przystąpienie do jej usunięcia wyniesie maksymalnie 24 godziny 
w dni robocze od zgłoszenia awarii”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie powyższej zmiany zapisów. 
 
Pytanie 26 
Czy Zamawiający zezwoli na zmianę brzmienia zapisu:  
“Czas usunięcia awarii u Zamawiającego wynosi maksymalnie do 48 godzin od przystąpienia do usunięcia awarii” 
na: 
“Czas usunięcia awarii u Zamawiającego wynosi maksymalnie do 48 godzin w dni robocze i 96 wliczając dni wolne 
od pracy od przystąpienia do usunięcia awarii”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną wyżej zmianę brzmienia zapisu. 
 
Pytanie 27 
Czy Zamawiający zezwoli na wydłużenie czasu usunięcia awarii w przypadku, gdy naprawa będzie wymagała 
sprowadzenia dodatkowych części zamiennych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu usunięcia awarii, gdy naprawa będzie wymagała sprowadzenia 
dodatkowych części zamiennych, ale do 72 godzin w dni robocze. 
 
Pytanie 28 
Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez 
Wykonawcę kary umownej”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną wyżej zmianę postanowień umowy. 
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Pytanie 29 
Czy Zamawiający zezwoli na zmianę brzmienia zapisów dla poniższych punktów: 
 
dla punktu 4 na: 

“za opóźnienie w zrealizowaniu czynności określonych w § 7 ust. 5 i 6 w wysokości 0,1% wartości brutto 
danego Sprzętu, jednak nie mniej niż 20 złotych za każdą godzinę opóźnienia,” 

 
dla punktu 5 na: 

“za opóźnienie w zrealizowaniu czynności określonych w § 7 ust. 7 i 8 w wysokości 0,1% wartości brutto 
danego Sprzętu, jednak nie mniej niż 20 złotych za każdy dzień opóźnienia,” 

 
dla punktu 6 na: 
 “za niewykonanie czynności, o których mowa w § 7 ust. 4 i 9 w wysokości 0,2% wartości brutto danego 
Sprzętu, jednak nie mniej niż 200 złotych za każde zdarzenie,” 
 
dla punktu 7 na: 
 “w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanej części 
umowy brutto.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną wyżej zmianę zapisów umowy. 
 
Pytanie 30 
W związku z brakiem konieczności oznaczeń antygenu DVI w badaniach pacjentów na rynku szpitalnym (opinia IHIT 
Warszawa w załączeniu), czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie odczynnika do badań kontrolnych antygenu DVI 
jako odrębnego produktu nieumieszczonego w kolumnach? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na proponowane wyżej rozwiązanie. 
 
Pytanie 31 
Prosimy o wyrażenie zgody na dodanie dodatkowego paragrafu do Umowy z poniższymi zapisami:   
"W celu  wykonywania przeglądów i napraw Przedmiotu dzierżawy, na którym są zapisywane oraz przetwarzane 
dane osobowe i medyczne pacjentów (dalej: „dane ”), Zamawiający  powierza te dane Wykonawcy na czas 
i w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązuje się do 
przetwarzania powierzonych mu danych  zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 
922 z późn. zm.) oraz do zastosowania przy przetwarzaniu danych  środków technicznych i organizacyjnych 
określonych w art. 36 – 39 Ustawy oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 
29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych 
i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych 
osobowych (Dz. U. 2004 Nr 100 późn. 1024 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności 
powierzonych mu przez Zamawiającego danych." 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie 32 
Czy w przypadku przedłożenia na żądanie Zamawiającego drukowanych wersji instrukcji, katalogów lub ulotek 
Zamawiający wyrazi zgodę na podpisywanie załącznika tylko na pierwszej stronie? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga podpisywania załącznika, o którym mowa wyżej, na każdej stronie. 


