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Puszczykowo, dnia 13 stycznia 2017 r.  
 
Szp.12/1/2/17 
 
 
 

 
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 5 stycznia 2017 r. oraz 9 stycznia 2017 r. 
 
 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający dopuści aparat z grudnia 2012, który rozpoczął eksploatację w roku 2013? Aparat jest po 
szczegółowym przeglądzie technicznym. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza proponowane urządzenie, pod warunkiem przedstawienia świadectwa aktualnego 
przeglądu technicznego. 
 
Pytanie 2 
Prosimy o informację jakiego systemu do pobierania krwi używa Zamawiający? 
Odpowiedź: 
Zamawiający używa zamkniętego systemu pobierania krwi. 
 
Pytanie 3 
Prosimy o modyfikację zapisu parametru 23: Analizator zawierający oprogramowanie systemu kontroli jakości 
w oparciu o reguły Westgarda i wykresy LJ z możliwością archiwizacji na Analizator zawierający oprogramowanie 
systemu kontroli jakości w oparciu o reguły Westgarda lub wykresy LJ z możliwością archiwizacji. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację zapisu parametru 23. 
 
Pytanie 4 
Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje analizatora z automatycznym odczytem kodów kreskowych 
materiałów badanych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga analizatora z wewnętrznym czytnikiem kodów kreskowych próbek badanych i odczynników. 
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Pytanie 5 
Prosimy o dopuszczenie odczynnika do oznaczania D-dimerów o liniowości min. 5000 ng/ml FEU w pierwszym 
oznaczeniu z innym certyfikatem  poświadczającym zastosowanie testu do wykluczenia ZChZZ (zgodnie z art. 30b 
ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych)?  
Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 6 
Prosimy o dopuszczenie materiału kontrolnego do d-dimerów bez możliwości mrożenia, ale kalkulowanego w taki 
sposób, aby Zamawiający przez cały czas trwania umowy miał dostęp do tego materiału? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza opisany wyżej materiał kontrolny. 
 
Pytanie 7 
Z jaką częstotliwością dla poszczególnych parametrów będą wykonywane badania kontrolne? 
Odpowiedź: 
Badania kontrolne będą wykonywane codziennie dla wszystkich parametrów na dwóch poziomach. 
 
 
 


