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ODPOWIEDZ
nazapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Palistwo.

Uprzejmie informujemy, iz do iLamawiajqcego wplyngla proSba o wyja6nienie zapisu specyfikacji istotnych

warunk6w zam6wienia, w postgpowaniu prowadzonym na podstawie przepis6w ustawy z dnia29 stycznra2004

roku Prawo Zam6wiefi Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p62n. zm.) w trybie przetargu

nieograniczonego, na: dostawg odczynnik6w wraz z dzieriaw4 analizator6w dla potrzeb Laboratorium

SPZOZ w Siedlcach,

TreSi wspomnianej proSby jest nastqpuj4ca :

Pytania dotycz4ce pakietu 3:
l. Czy Zamawiaj4cy wymaga aby neutralizatorem antybiotyk6w nie byl wggiel aktywny, kt6ry utludnia

preparatykg wykonywan4 metod4 Grama?
OdpowiedZ - zgodtie z SIW Z

2. Jakiego czasu preinkubacji podlozy przed wstawieniem do aparatt wymaga Zamawiaj4cy 24 czy 48

godzin?
OdpowiedZ - zgodnie z SIWZ

3. Czy Zamawiaj4cy wymaga w pozycji 4 zaproponowanieprzez Wykonawc6w selektywnego podLoLaz

antybiotykami hamuj4cymi wzrost bakterii, w kt6rych czas do wykrycia grzyb6w i drozdLry zostaje
znacznie skr6cony w po:r6wnaniu z nieselektywnymi podlozami do posiew6w?

OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

4. Pytania dotycz4ce SIWZ i wzoru umowy:
Dotyczy $1 ust. l6 wzoru umowy:
Zwracamy sig z pro6b4 o wydluzenie czasu przystqpienia do naprawy serwisowej do 48 godzin w dni robocze.
OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

Dotyczy $l ust. 16 wzoru umowy:
Prosimy o r"ydluZenie wymaganego czasu naplawy do 5 dni roboczych, a w przypadku koniecznoSci impottu
czq!;ci zamiennych do 10 dni roboczych.
OdpowiedZ - zgodnie z SIWZ

Dotyczy $1 ust. l6 wzoru umowy:
Czy Zamawiaj1cy wyrazizgodgnarezygnacjg z koniecznoSci dostarczenia sprzgtu zastgpczego?
OdpowiedZ - zgodnie z SIWZ

Dolyczy $2 ust. 4 oraz $ I ust. 4 wzoru umowy:
Zwracamy sig z proSb4 o podanie adresu poczty elektronicznej oraz numeru faksu, na kt6re moZna dostarczyi
kopig faktury.
OdpowiedZ - przetargi@spzoz-siedlce.pl ,25 644 44 83

Dolyczy $l ust. l7 wzoru umowy:
Prosimy o odst4pienie od wymogu zapewnienia calodobowego kontaktu z in?ynierami serwisu przez cal4 dobg,
w zamian prosimy o dopuszczenie zawiadamiania Wykonawcy o awariach/usterkach orazzglaszania napraw
drog4 mailow4przez24 godziny w dni robocze.
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OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

5. Dotyczy pakietu nr 3

Prosimy o okreSlenie przedzial't godzin, w kt6rych przyjmowane bgd4 dostawy oraz o podanie numeru
kontaktowego do osoby upowa2nionej do odbioru dostaw w zakresie pakietu nr 3.

OdpowiedZ - calodobowo,

6. Dotyczy $4 ust. I wzoru umowy:
Czy zamawiaj4cy potwierdza, izkary zaka2dy rozpoczgly dzief zwloki w naprawie aparatu bgd4 naliczane od
miesigcznej wartoSci czynszLr tj. w wysokoSci 10% miesigcznej wartoSci dzierLawy.
OdpowiedZ - TAK

T.Dotyczy: Pakiet nr 3 odczynrniki do hodowli drobnoustroj6w z plyn6w ustrojowych - formularz cenowy
7. Zwracamy sig do Zamawiaj4cego zuprzejmq proSb4 o doprecyzowanie czy w pozycji nr 4 Zamawiaj4cy ma

na mySli podlo2e do hodowli grzybfw (droZdzak6w i pleSniowych) z substancj4 hamuj4c4 namnaZanie sig

innych organizm6w (bakterii) dzialajqce w spos6b selektywny?

OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

8" Dotyczy: Pakiet nr 3 DzierZawa aparatu do posiewu plyn6w ustrojowych wraz z kompletnym
wyposaZeniem, UPS oraz zewngtrznega czytnika kod6w kreskowych - parametry graniczne
l, Zwracamy sig do Zamawiajqcego zuprzejm4 proSb4 o wyjaSnienie zapisu w tytule pakietu ,,Dzierlawa

apqrqtu do posiewu plyn6w ustrojowych y)rez z komplelnym wyposa2eniem, UPS oraz zewngtrznego
czytnika kod6w kreskowych", czy jeleli aparatjest wyposazony w wbudowany czytnik kod6w kreskowycli
do identyfikacji pr6bki wkladanej na poklad aparalu, Zamawiajqcy odst4pi od koniecznoSci zaoferowania
dodatkowego, nie wymaganego przy oferowanym typie aparatu, zewnQtrznego czytnika kod6w kreskowych?
W przypadku gdy Zamawiaj4cy nie przychyli sig do naszej proSby, to prosimy o doprecyzowanie, jaki model
czytnika j est wymagany?

OdpowiedZ - dopuszczamy

2. Zwracamy sig do Zamawiajqcego z uprzejm4 proSb4 o doprecyzowanie zapisu w punkcie
w 6 ,,zapewnienie udzialu w zewngtrznej, migdzynarodowej kontroli jakoici oferowanych badait - 2
sprawdziany w ciqgu roku".
Czy Zamawiaj4cy ma na mySli kontrolg zswlQfiznqpr6bki krwi dostarczan4 dwa razy do roku zgodnie z
harmonogramem zew\Qtrznej kontroli jakoSci pod nazw4 ,,Posiew krwi- skrining" ?

OdpowiedZ - zgodnie z SIWZ

9. Dotyczy projektu urlo\il/r stanowi4cego zal4cznik do SIWZ.

Pytanie 1 do projekt umowy:
Zwracamy sig do Zamawiaj4cego zuprzejm4 proSbq o doprecyzowanie zapisu z $ I ust" 72 ,,Koszt dzier2awy
analizatora obejmuje ... koszt wlqczenia oferowanego analizatora do systemu informatycznego laboratorium... "
Czy wym6g wl4czenia do systemu informatycznego dotyczy takhe aparatu do posiervu plyn6w ustrojowych, czy
te?w zwiqzku z brakiem takiego wymogu w parametrach granicznych powy2szy zapis nie dotyczy analizatorcz
pakietu nr 3?

OdpowiedZ - nie wymagamy

Pytanie 2 do projekt umowy;
Czy Zamawiaj4cy m6glby zmodyfikowac brzmienie g 1 ust 16, formuluj4c go w nastgpuj4cy spos6b:
l. ,,Wykonm,uca gwarantuje rozpoczgcie naprawy w czqsie nie dlu2szym ni/ 48 godzin od momentu
telefonicznego zgloszenia awarii. W rqzie qwarii trwajqcej dluzej ni2 5 dni Wykonawca zagwarantuje aparat
zastgpczy do czasu zakonczeniq nqprawy aparatu uszkodzonego. llydzier2awiajqcy w czasie trwania umowy
wykona raz w roku bezplatny przeglqd aparatu 'tu szczeg6lnolci obejmujqcy koszty robocizny, dojazdu, czgici
zu2ywalnych nie wyszczeg6lnionych w specyfikacji. "

OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

Pytanie 3 do projekt umowy: W nawi4zaniu do zapis6w SIWZ, sugeruj4cych koniecznoSd uwzglgdnienia w
cenie oferty wszystkich koszt6w zwi1zanychzrealizacja zam6wienia, zwracamy sig z proSb4 o podanie
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prognozowanej iloSci zam6wiefi., skladanych przezZamawiaj4cego w trakcie realizacji umowy w sprawie
zam6wienia publicznego.
Fowyzsze stanowi niezbgdne informacje, konieczne do wlaSciwego przygotowania oferty przetargowej w
zakresie dokonania wlaSciwej wyceny asoftymentu w koszt kt6rego Wykonawcy powinni wkalkulowai koszt
wykonywanych dostaw.
Dodatkowo wnosimy o wprowad;zenie do projektu umowy zapisu o nastgpuj4cym brzmieniu:

,,Zamawiajqcy oiwiadcza, 2e w trakcie realizacji umory przewiduje realizacje malrsymalnie ..., dostaw
miesigcznie, co daje liczbg ..... dostaw przez pelen okres obowiqzywania niniejszej umow. W przypadku
zlo2enia wigkszej iloici zam6wieit od iloici prognozowanych w okresie miesigcznym, Zamawiajqcy wyraZa zgodg
na realizacjg zam6wieniaw terminie dostosowanym do prognoz."

OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

10. Czy Zamawiajqcy wyraza zgodg na pozostawienie we wzorze formularza oferty przelargowej zapis6w
dotyczqcych tylko tych pakiet6w na kt6re Wykonawca sklada ofeftg?

OdpowiedZ - TAK

I 1, Dotyczy pakietu nr 3. Czy Zamawiaj1cy wymaga , aby zgodnie z tytulem pakietu nr 3 ,,dzierZawa
aparatu do posiewu plyn6w ustrojowych wrazz kompletnym wyposaZeniem" materialem badanym byly
krew i inne normalnie jalowe ptyny ustrojowe, co nalezy potwierdzii metodyk4i instrukcj4 uzywania producenta
podlo2a zgodnie zrozporz4dzeniem ministra zdrowia z dnia 12. 01.201I roku. Dol4czenie metodyki do
Zamawiajqcemu mo2liwoSi prawidlowej oceny wymogu stawianego w opisie SWIZ.

OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

12. Dotyczy pakietu rv 3 : Czy ZamawiajEcy wyrazi zgodg na zlohenie oferty, w kt6rej iloSi specjalnych
poCrtoiry do grzyb6w bgdzie doliczona do podlo2y do posiewu kwi dla bakterii tlenowych znetfirahzalorem
antybiotyk6w i nie wycenianie p<t2.4?

OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

I 3. Dotyczy pakietu nr 3 Czy Zamawiaj1cy wyra2a zgodg, aby w tabeli dolyczqcej przedmiotu zam6wienia,
wycenii r6wniez materialy zu?ywalne do prawidlowego funkcjonowania aparatu , a co za tym idzie rozszerzyd
formularz cenowy o odpowiedni4 iloSd wierszy?

OdpowiedZ - TAK

14. Dotyczy pakietu nr 3 Czy Z"amawiaj1cy wymaga aby w podlo2ach zpozycji 1,2,3 byly neutralizatory
antybiotyk6w zawarte w skladzier podlola?

OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

15. Dolyczy pakietu nr 3 : Czy Zamawiaj4cy wymaga aby oferowane podloza byty wykonane z materialu
nietluk4cego , nieulegaj4cemu uszkodzeniu podczas pobierania materialu oraz transportu do laborator'ium?
Podlola wykonane z nietluk4cego tworzywa sztucznego s4 w ofercie kilku firm oferuj4cych produkty i aparaty
na rynku polskim.

OdpowiedZ - zgodnie z SIWZ

16. Dotyczy Pakietu nr3 CzyZanawiaj4cywyrazizgodg nazaofelowanie analizatoraz2009 rokukt6ryjest
w petni sprawy , objgty peln4 gwarancj4 z nainowsz4wersj1 oprogramowania .

Odpowied2 - zgodnie z SIWZ

Pytania do umowy:

17. $l ust. 16 - Czy Zamawiajqcy wyra2a zgodg na modyfikacjg zapisu na:

,,Naprawy serwisowe Wykonawca bgdzie wykonywal w ci4gu 24 godzin w dni robocze od momentu zgloszenia
awarii. W razie naprawy trwaj4cej ponad termin okreSlony w niniejszym ustgpie Wykonawca jest zobowi4zany
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do pokrycia koszt6w badaf w innym laboratorium, albo, alternatywnie do dostarczenia aparatu zastEpczego na
czas trwania naprawy."?

OdpowiedZ - zgodnie z SIWZ

I B. $ I ust. 17 - Czy ZamawiajEcy wyrala zgodg na modyfikacjg zapisu na:

,,Wykonawca zapewnia kontakt z tn|ynierami serwisu w dni robocze w godzinach 6:00-21:00"?

OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

19. Pakiet I poz.26
W poz. 26. HbAlc lloit oznaczeri -36 miesigcy 7 800

Prosimy Zamawiaj4cego o wydzielenie w/wymienionej pozycji , oraz material6w kontrolnych do w/
wym oznaczenia - do osobnego pakietu, a tym samym umoZliwienie dokonania wyboru spo5r6d metod
referencyjnych zalecanych przez migdzynarodowe Srodowiska Diabetologiczne , oraz zloflenia ofert w
Postgpowaniu, szerokiemu i konkurencyjnemu gronu wykonawc6w.

OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

20. Dotyczy SIWZ, Rozdzial 8, pkt. 8.4 ppkt 5), lnstrukcje obslugi:

Prosimy o wyjaSnienie czy Zamawiaj4cy dopuszcza mo2liwoS6 dostarczenia instrukcji obslugi producenta

aparatu w jgzyku polskim w wersji elektronicznej? Czy Zamawiaj4cy dopuszcza dostarczenie w wersji
papierowej fragment6w instrukcji obslugi, zawieraj1cych informacje potwierdzaj4ce wymagania
Zamawiajqcego?

OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

21. Dotyczy SIWZ, Tabela zalqcznik6w do SIWZ:

Prosimy o poprawg omylki pisarr;kiej poprzezzmiang numeru Zalycznika: Ocena parametr6w technicznych z
numeru,,8" na numer ,,9",

OdpowiedZ - Zamawiaj1cy zmienia numer zalqcznika Ocena parametr6w technicznych z numeru ,,8" na numer

..9".

22. Dotyczy SIWZ, Formularz oferty - Zalqcznik nr 7 do SIWZ:

Czy Zamawiaj4cy wyrazi zgodg na pozostawienie w treSci Formularza Oferlowego jedynie tych punkt6w
dotycz4cych poszczeg6lnych czgSci, na kt6re Wykonawca sklada oferlg, dzigki czemu oferla bgdzie miala
b ardziej pr zejr zy sty charakter?

OdpowiedZ - TAK

23. Dotyczy SIWZ, Wz6r umowy sprzedaZy -Zal4cznik nr 5 do SIWZ:

$l ust. 5: Czy Zamawiaj4cy wyrazi zgodg na dostarczenie urz4dzenia w terminie nie dlu2szym ni2 2I dni
roboczych od daty podpisania urnowy?

OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

$l ust. 6: Prosimy o zmiang niniejszego postanowienia wzoru umowy poprzez zast4pienie uzytego
sformulowania ,,za op6inienie" zwrotem ,,za zwlokg".

O dpowiedZ - Zamaw iaj4cy w yr a\a zgo dg na zapropon owan4 zmi an g.

$1 ust. 9: Prosimy o uzupelnienie postanowienia wzoru umowy zapisem w brzmieniu: ,gawartymi w instrukcji
o b s lugi pr o duc ent a anal iz at or a",

O dpowiedZ - Zamaw iaj4cy wyr etLa zgo dg na do danie ww, zapisu,

$1 ust.16: Czy ZamawiajEcy wyrazi zgodg na doprecyzowanie terminu naprawy serwisowej poprzez zapis ,,24
godzinw dni robocze"?

Sprawg prowadzi - Anna Jastzgbska



OdpowiedZ - zgodnie z SIWZ

$1 ust.16: Czy Zamawiaj4cy wyrazi zgodg na zmiang terminu naprawy serwisowej na 72 godziny od momentu
zgloszenia awarii, w przypadku konieczno:ici nqprnvy urzqdzenia z u2yciem oryginalrrych czglci zamiennych od
pr o duc ent a z z agr anicy?

Povrylsza propozycja zmian wynika z faktu, iz w przypadku koniecznoSci dokonania naprawy analizatora z
uZyciem czgScizamiennych czas usunigcia awarii ulega stosownemu wydluzeniu o okres sprowadzenia
niezbgdnych do naprawy oryginalnych czgSci do analizatoru od producentazzagranicy.

W zwi1zku zpowy2szym prosimy o odpowiedni4 modyfrkacjg pierwszego zdania niniejszego postanowienia w
poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

,,...natomiast w przypadku koniecznoici naprawy urzqdzenia z uzyciem oryginalnych czgici zamiennych od
producenta z zagranicy, w ciqgu 72 godzin'vv dni robocze od momentu zgloszenia awarii".

OdpowiedZ - zgodnie z SIW Z

$2 ust. 9: Prosimy o odpowiedni4 modyfikacjg postanowienia zawartego w niniejszym postanowienivpoprzez
zast4pienie zapisu ,,w terminie do 30 dni od daty dostarczeniafaktury VAT' wyraZeniem ,y terminie do 30 dni
od datywystawieniafaktury VAT'. Je2eli Zamawiajqcy otrzymafakturg po uplywie 5 dni od daly jej wystawienia,
termin platnoici liczy sig od dnia otrzymania faktury przez Zamatuiajqcego" .

OdpowiedZ - zgodnie z SIWZ

$3 ust. 1: Prosimy o doprecyzowanie zapisu dotycz4cego skladania zam6wieri. Proponujemy nastgpuj4cy zapis:

,,Minimalne dane niezbgdne do prawidlowego zqm1wienia Odczynnik6w to: nqzwa i adres Zamawiajqcego,
nqzwq handlowa i numer katalogo'vvy zamawianych produktdw, ilolt, cena lub wskazqnie wlaSciwej umowy
handlowej, miejsce dostawy orqz oczekiwana datq dostawy. W przypadku mqteriqlu kontrolnego, niezbgdnq
informacjq jest r6wnie2 numer zamawianej serii (LOT), zgodnie z harmonogramem dostaw. Czas realizacji
zam6wienia biegnie od momentu jego skutecznego dotqrcia do Llrykonawcy."

OdpowiedZ - Zamawiaj4cy wyra4a zgodg na dodanie ww. zapisu.

$3 ust. 5: Prosimy o modyfftacjq niniejszego zapisu poprzezwyralenie:

,,2 wylqczeniem krwi kontrolnej, dla kt6rej terminwa2noici jest zgodny z harmonogramem dostaw materialu
kontr o lnego do stgpny m na str onie www.....,.,,...,.,.,,.. p 1 ".

OdpowiedZ - TAK

$4 ust. 1 pkt. 1) lit. c): Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodg na doprecyzowanie terminu rozpoczgcianaliczaniakary
umownej poprzez zapis ,,liczqc od 3 dnia roboczego"?

OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

$5 ust. lz Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodg na doprecyzowanie pierwszego zdania niniejszego postanowienia
poptzez dodanie po zapisie ,,zawarta na okres 36 miesigcy, od ,.. do ... r." .vqtraheniem ,,2 zqstrze2eniem $2 ust.

l4 niniejszej umowy".

OdpowiedZ - TAK

24.Dotyczy SIWZ, Zal4cznik nr 2 - Parametry graniczne analizator6w, Pakiet nr 2 (Dzieriawa
analizatora hematologicznego):

1. Zamawiajqcy wymaga zaoferowania analizatora, ktdry wykonuje analizg min. 26 parametr6w krwi
obwodowej, czy w zwi4zku z tym, Zamawiaj4cy wymaga, aby wszystkie parametry oraz Ie
wymienione jako minimalne wymagane w SIWZ byly parametrami diagnostycznymi przesylanymi do
systemu informatycznego oraz znajdowaly sig na wyniku (pkt. 3)?

OdpowiedZ - TAK
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2. Czy Zamawiaj4cy wymaga aby objgtoSi pr6bki konieczna do wykonania morfologii nie byla wigksza

niZ 160 pl w przypadku analizy wykonywanej zar6wno manualnie, jak i z podajnika (pkt. 5)?

OdpowiedZ - TAK

3. Czy w przypadku moZliwoSci oznaczen w plynach z jam ciala Zamawiajqcy wymaga podania
wzglgdnej i bezwzglgdnej liczby erytrocyt6w oraz leukocytow ze zro2nicowaniem na kom6rki jedno -
i wieloj4drzaste, jako parametry diagnostyczneprzesylane do LIS?

Odpowied2 - TAK

4. Czy Zamawiaj4cy wymaga, aby oznaczenia w plynach z jam ciala nie wymagaly stosowania Zadnych

dodatkowych odczynnikdw, co ma uzasadnienie ekonomiczne?
OdpowiedZ - TAK

25. Czy Zamawiaj4cy dopuSci tromboplastyng o ISI :7,3 bez substancji kancerogennych?
OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

26. Czy Zamawiajqcy wymaga analizatora koagulogicznego wyposazonego w przebijak kork6w?
OdpowiedZ - Zamawiaj1cy dopuszcza ww. analizator

21 . Pakiet 4

l. Czy Zamawiaj4cy wymaga oryginalnych odczynnik6w producenta analizatora?

OdpowiedZ - TAK

2. Czy Zamawiaj4cy wymaga testu D-dimer6w z dedykowanym przeznaczeniem do wykluczania ZCHZZ z

wartoSciami czuloSci klinicznej i negatywnej warto6ci predykcyjnej oficjalnie okreSlonymi w ulotce testu? (lub

certyfikatem FDA lub innej europejskiej jednostki notyfikowanej potwierdzaj 4ce to przeznaczenie)

OdpowiedZ - TAK

3. Czy poprzez wewngtrzny czytnik kod6w paskowych Zamawiaj4cy rozumie czytnlkpozwalaj4cy na

automatyczny odczyt wszystkich wkladanych na poklad w danym noSniku (np. statywie) material6w bez

koniecznoSc i ich manulane go, kolej ne go skanow ania pr zez Op er ator a.

OdpowiedZ - zgodnie z SIWZ

4, Czy Zamawiaj4cy dopuSci analizator z kuwetami pol4czonymi w paski po 4 kuwety

OdpowiedZ - TAK

5. Prosimy o sprecyzowanie, jeSli odczynnik do D-dimer6w posiada liniowoS6 5.000 ng/ml, to ile % badaf
nale?y doliczyi do oferty?
OdpowiedZ - zgodnie z SIWZ, okolo 20Vo pacj ent6w

6. Prosimy o sprecyzowanie parametru nr 6: czy Zamawiaj1cy ma na mySli odczytywanie z kod6w kreskowych
informacji dotyczqcych odczynnika (seria odczynnika, data przydatnoSci). Dotyczy to PT, APTT, Chlorku
wapnia, Fibrynogenu, Buforu, D-dimer6w?

OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

Informujemy,2e zgodnie z wymogiem art, 38 ust. 2 ustawy z dnia29 stycznia 2004 roku Prawo Zam6wieh

Ptrblicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2764 z p62n. zm.), stanowisko Zamawiajqcego zostalo rozeslane do

ws zy stkich wykonawc6w, kt6ryrn pr zekazano SIWZ,

Zamawiaj4cy

DYRE
Samodzielne blic znogo

Zaklzdtt ZdrowotncS
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