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Katowice, dn. 03.08.2017r. 
 

 
WYJAŚNIENIA DO  TREŚCI  

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

                                
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego  na  dostawę odczynników - III. 

  Nr sprawy: ZP-17-065UN 

 
                       
 
                  W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu,  działając zgodnie z art. 38  ustawy - Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), udzielam następujących 
odpowiedzi : 
   
Pytanie 1 – Pakiet nr 11 poz. 1 
Czy Zamawiający zgodzi się na klon 5B1 dla przeciwciała CD45-FITC 30 testów? 
Odp. Zamawiający koryguje omyłkę pisarską w treści SIWZ w zakresie nazewnictwa zastosowanego                  
dla poz. 1 Pakiet nr 11 tj.: było klon 581, powinno być: klon 5B1. 

 
Pytanie 2 – SIWZ, część III, pkt. 1, ppkt. a) 
Czy Zamawiający zgodzi się na termin dostawy do 14 dni roboczych od daty zamówienia - dla pakietu nr 11? 
Uzasadnienie: Odczynniki sprowadzane są zza granicy i z przyczyn niezależnych od Wykonawcy dostawa może 
okazać się niemożliwa w terminie krótszym niż 14 dni roboczych. 
Odp.  Tak. Zamawiający wyraża zgodę na dostawę odczynników do 14 dni roboczych od daty zamówienia 
w zakresie Pakietu nr 11. 
 
Pytanie 3 – SIWZ, Załącznik nr 25 „Projekt Umowy”- §2 pkt.4 
Czy Zamawiający zgodzi się na termin płatności 30 dni od daty wystawienia faktury VAT - dla pakietu nr 11? 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

                                                       
Pytanie 4 – Pakiet nr 10  
Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z odczynnikami oferował wsparcie techniczne w języku 
polski oraz na terenie Polski? 
Odp. Jeśli wsparcie techniczne jest równoważne ze wsparciem serwisowym, Zamawiający wymaga 
wsparcia technicznego w języku polskim na terenie Polski.  
 
Pytanie 5 – Pakiet nr 14  
Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z odczynnikami oferował wsparcie techniczne w języku 
polski oraz na terenie Polski? 
Odp. Jeśli wsparcie techniczne jest równoważne ze wsparciem serwisowym, Zamawiający wymaga 
wsparcia technicznego w języku polskim na terenie Polski.  
 
Pytanie 6 – Pakiet nr 10  
Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował zespołem inżynierów serwisowych certyfikowanych 
przez Producenta? 
Odp. Zamawiający swoje wymagania określił w SIWZ.  Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 7 – Pakiet nr 14 
Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował zespołem inżynierów serwisowych certyfikowanych 
przez Producenta? 
Odp. Zamawiający swoje wymagania określił w SIWZ.  
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Pytanie 8 – Pakiet nr 10 
Czy Zamawiający wymaga dostępu przez stronę internetową (on-line), jak również za  
pośrednictwem linii telefonicznej do wsparcia technicznego, który będzie w stanie udzielić informacji w ciągu 
48 godzin? 
Odp. Zamawiający swoje wymagania określił w SIWZ.  
 
Pytanie 9 – Pakiet nr 14 
Czy Zamawiający wymaga dostępu przez stronę internetową (on-line), jak również za  
pośrednictwem linii telefonicznej do wsparcia technicznego, który będzie w stanie udzielić informacji w ciągu 
48 godzin? 
Odp. Zamawiający swoje wymagania określił w SIWZ.  
 
Pytanie 10 – Dotyczy rozdziału II  SIWZ, ustęp 7, podpunkt b – pakiet 14. 
Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie produktów wymienionych w pakiecie 14, pozycja 1, 2 
i 3 terminem ważności minimum 5 miesięcy a produktu z pozycji 4 pakietu 14 z terminem ważności minimum 
3 miesiące. 
Produkty te charakteryzuje b. krótki termin ważności, krótszy niż wymaga Zamawiający. 
Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę  tj. dla Pakietu nr 14 poz. 1, 2 i 3 - minimum 5 miesięcy terminu 
ważności deklarowanego przez producenta, Pakiet nr 14 poz. 4 - minimum 3 miesięce terminu ważności 
deklarowanego przez producenta.  
 
Pytanie 11 – Dotyczy rozdziału VII  SIWZ, ustęp 10, podpunkt b – pakiety 10 i 14 
Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą karty charakterystyki substancji niebezpiecznych w języku 
polskim (na nośniku elektronicznym np. płyta CD), a w przypadku braku produktu niebezpiecznego pisemne 
oświadczenie, że odczynnik nie zawiera produktu niebezpiecznego - dotyczy wszystkich Pakietów. 
Karty charakterystyk produktów będących przedmiotem postępowania są dostępne na stronie internetowej 
producenta. Czy Zamawiający uzna za wystarczające zapewnienie dostępu do wyżej wymienionych 
dokumentów za pośrednictwem strony internetowej przy dodatkowym zapewnieniu, iż każdorazowo na 
życzenie Zamawiającego Wykonawca dostarczy powyższe dokumenty w formie elektronicznej lub 
drukowanej? 
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 12 – Dotyczy wzoru umowy, §1, ustęp 2 – pakiety 10 i 14. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie w/w paragrafu umowy o następujący zapis? 
„Zamawiający dopuszcza możliwość  składania zamówień bezpośrednio na platformie internetowej 
Wykonawcy.”  
Realizacja zamówień na stronie internetowej daje możliwość składania ich 24h/7dni w tygodniu. Zamawiający 
zyskuje dostęp bezpośredni do badania statusu zamówienia. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie tego zapisu do Projektu Umowy.  
 
Pytanie 13 – Dotyczy wzoru umowy, §1, ustęp 6 – pakiety 10 i 14. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany w ramach reklamacji z 7 dni do 21 dni dla 
produktów z wyżej wymienionych pakietów? 
Prośbę swoją motywujemy tym, iż w przypadku złożenia reklamacji niezbędne jest przeprowadzenie samej 
analizy słuszności reklamacji. Biorąc pod uwagę ten aspekt jak również i fakt, iż nasze odczynniki 
magazynowane oraz produkowane są poza granicami kraju, podany tutaj termin zda się niewystarczającym i 
naraża Wykonawcę na ponoszenie kar umownych tytułem nieterminowej realizacji. 
Odp. Tak, dla Pakietów Nr 10 i Nr 14 Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu wymiany przedmiotu 
zamówienia dostarczonego z wadami w terminie do 21 dni kalendarzowych i nadaje mu następujące 
brzmienie: „W przypadku dostarczenia przedmiotu zamówienia z wadami, Wykonawca zobowiązany jest 
do wymiany go na wolny od wad w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty zgłoszenia reklamacji, na 
własny koszt. W przypadku dostarczenia odczynników niebezpiecznych, Wykonawca zobowiązany jest do 
bezpłatnego odbioru opakowań po tych odczynnikach.”  
 
Pytanie 14 – Dotyczy wzoru umowy, §1, ustęp 9 – pakiety 10 i 14. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie w/w paragrafu umowy o następujący zapis? 
„Zamawiający dopuszcza dostarczanie e-faktur drogą elektroniczną na wskazany przez Zamawiającego adres 
e-mail.” 
Przekazywanie faktur drogą emailową usprawni proces przekazywania faktur. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie tego zapisu do Projektu Umowy.  
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Pytanie 15 – Dotyczy wzoru umowy, § 1, ustęp 10 – pakiety 10 i 14. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności z „ do 60 dni“ na „do 30 dni“ 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie 16 – Dotyczy wzoru umowy, § 3 ustęp1 –  pakiety 10 i 14. 
Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kary za niedotrzymanie terminu dostawy do 0,2% wartości brutto 
niedostarczonego przedmiotu umowy – za każdy dzień opóźnienia. 
Kary nie mogą być nadmierne bo ich rola nie jest każąca, ale powinny mieć na celu kompensacje szkód 
wyrządzonych ewentualnie zamawiającemu. Nie mogą one naruszać zasad uczciwej konkurencji i równości na 
linii zamawiający – wykonawcy. Zamawiającemu przysługują odsetki karne w wysokości 1%, podczas gdy 
Wykonawca może dochodzić swoich roszczeń jedynie na poziomie odsetek ustawowych. Wnosimy o zmianę 
powyższego zapisu z uwagi na fakt, iż Zamawiający w projekcie umowy zawarł zapisy które są konieczne dla 
oceny ryzyka związanego z przystąpieniem do niniejszego postępowania (wpływają istotnie na cenę oferty!) 
oraz w związku, z tym, że obecnie naruszają one zasadę uczciwej konkurencji i winny ulec zmianie, gdyż 
wynikowo całe postępowanie obarczone jest wadą istotną. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.  
 
Pytanie 17 – Dotyczy wzoru umowy § 3 ustęp 4 – pakiety 10 i 14. 
Prosimy o wydłużenie terminu  po jakim będą Państwo uprawnieni do zakupu interwencyjnego do 14 dni 
roboczych. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.  
 
Pytanie 18 – Dot. Załącznik nr 25 do SIWZ Par. 1 ust. 4  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej 
wartości umowy”? 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.  
 
Pytanie 19 – Dot. Załącznik nr 25 do SIWZ Par 1 ust. 10, par. 2 ust. 4  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury? 
Uzasadnienie: Utrzymanie zapisu w obecnej postaci  spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie 
terminu płatności. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.  
 
Pytanie 20 – Dot. Załącznik nr 25 do SIWZ Par. 3 ust. 1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa  „opóźnienia” na  „zwłoki”? 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.  
 
Pytanie 21 – Dot. Załącznik nr 25 do SIWZ Par. 3 ust. 4  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu 
interwencyjnego (wykonania zastępczego) wykluczało zastosowanie kar umownych? 
Uzasadnienie: Zamawiający przyznaje sobie prawo do sankcjonowania za to samo przewinienie dwa razy. 
Zastrzeżenie kary umownej ma cel odszkodowawczy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy. Kara umowna ma, więc na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może 
być nadmierna i nie może dążyć do przewyższenia poniesionej szkody. Poprzez dokonanie zakupu 
interwencyjnego następuje naprawienie szkody.  
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.  
 
Pytanie 22 – Dot. Załącznik nr 25 do SIWZ Par. 3  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie 
odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’ 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.  
 
Pytanie 23 – Dot. Załącznik nr 25 do SIWZ Par. 4 ust. 3  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym 
pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, 
nie krótszego niż 3 dni robocze? 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.  
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Pytanie 24 – Dot. SIWZ  
Czy zamawiający zgodzi się skrócić termin płatności za przedmiot dostarczony po otrzymaniu faktury do 30 
dni? 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie 25 – Pakiet nr 16  
Czy Zamawiający ma na myśli folię adhezyjną do testów Candid I Aspergillus? (wyjaśnienie: producent  nie 
posiada w zestawach folii, tylko jest to produkt osobny), testy kolorymetryczne w poz 4,5 są kompletne  i nie 
wymagają żadnych dodatkowych odczynników. 
Odp. Tak.  
 
Pytanie 26 – Pakiet nr 16  
Czy Wykonawca może rozszerzyć tabelę cenową o dodatkowy wiersz w celu doliczenia wspomnianych folii 
adhezyjnych ? 
Odp. Nie. Zamawiający umieścił informację wyjaśniającą w tym zakresie pod formularzem asortymentowo -
cenowym.  
 
Pytanie 27 – Pakiet nr 12 poz. 13 
Czy w Poz. 13. Formularza asortymentowo-cenowego można zaproponować odczynnik do oznaczania 
antygenu czynnika XIII? 
Odp. Zamawiający w poz. 13 wymaga odczynnika do oznaczania aktywności czynnika IX.  
 
Pytanie 28 – Pakiet nr 12 poz. 20 
Ile rozcieńczeń na próbkę należy uwzględnić w pozycji 20 ? (Miano inhibitora czynnika VIII) 
Odp. Standardowo należy uwzględnić 6 rozcieńczeń.  
 
Pytanie 29 – Pakiet nr 12 poz. 20 
Prosimy o sprecyzowanie, do jakich celów Zamawiający będzie wykorzystywał metodę pomiaru aktywności 
anty Xa (metodą tą można oznaczać heparyny ( LMWH i UH) a także nowe doustne leki 
przeciwkrzepliwe:rywaroksaban i apiksaban; wymagane są do tych analitów odrębne kontrole i kalibratory) 
Odp. Zamawiający będzie wykorzystywał metodę pomiaru aktywności anty Xa do monitorowania leczenia 
heparyną drobnocząsteczkową. 
 
Pytanie 30 – Pakiet nr 12  
Ze względu na to, iż D-dimery są bardzo ważnym elementem kosztotwórczym oferty prosimy o odpowiedź, 
czy Zamawiający wymaga doliczenia dodatkowych oznaczeń ze względu na powtórki, konieczne dla 
uzyskania końcowego wyniku, w przypadku próbek z wysoką zawartością D-dimerów, przekraczających 
standardowy zakres pomiarowy testu. Jeśli tak prosimy o określenie szacunkowe (np. w %) ilości próbek: 
a) do 4 tysng/ml FEU  
b) w przedziale 4 - 7,5 tys. ng/ml FEU 
c) powyżej 7,5 tys. ng/ml FEU 
Odp. Tak. Zamawiający szacuje ilości próbek na następującym poziomie: a) do 4 tysng/ml FEU – 70%  
b) w przedziale 4 - 7,5 tys. ng/ml FEU – 25 %, c) powyżej 7,5 tys. ng/ml FEU – 5% 
 
Pytanie 31 – Pakiet nr 12 poz. 9 
Czy w poz. 9. Parametrów wymagalnych analizatorów (zał. 12 B) nie doszło do pomyłki pisarskiej i zapis 
zamiast "Zautomatyzowany odczyt barkodowy i odczynników (...)" nie powinien brzmieć "Zautomatyzowany 
odczyt barkodowy próbek i odczynników (...)"? 
Odp. Zamawiający koryguje omyłkę pisarską w Załączniku nr 12B poz. 9 do SIWZ w następujący sposób: 
było: Zautomatyzowany odczyt barkodowy  i odczynników (wewnętrzny czytnik barkodów) umożliwiający 
jednoczesny odczyt wszystkich wkładanych na pokład materiałów bez konieczności ich kolejnego, 
manualnego, przykładania do okienka czytnika. 
Powinno być: Zautomatyzowany odczyt barkodowy próbek i odczynników (wewnętrzny czytnik 
barkodów) umożliwiający jednoczesny odczyt wszystkich wkładanych na pokład materiałów bez 
konieczności ich kolejnego, manualnego, przykładania do okienka czytnika.  
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Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164               
z późn. zm.) dokonuje zmiany treści SIWZ w  zakresie:  
SIWZ - Rozdział III, pkt. 1, ppkt. a) - dot. terminu dostawy odczynników dla Pakietu nr 11, Rozdziału II, pkt 7, 
ppkt b - dot. terminu ważności odczynników dla Pakiety 14;  
zapisów umowy § ust. 6 - dot. terminu wymiany w zakresie Pakietu nr 10 i 14; 
Załącznik nr 12B poz. 9 - korekta omyki pisarskiej. 
 
 

Z upoważnienia Dyrektora SPSKM 

                                                                                                                          Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy 
                                                                                                          mgr Ewa Mołek 
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ZAŁACZNIK NR 12 B 

 

PARAMETRY WYMAGALNE TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNE  

 DLA DWÓCH ANALIZATORÓW DO BADAŃ Z ZAKRESU 

KOAGULOLOGII I HEMOSTAZY 

 

Producent: ……………………………………………………………………………….…….. 

Model/Typ: ……………………………………………………………………………………..  

Rok produkcji: …………………………( nie wcześniej niż  2017 rok. ) 

Wartość rynkowa  analizator Nr 1 ……………….……….. zł brutto 

Wartość rynkowa  analizator Nr 2 .……………….……….. zł brutto 

Wartość rynkowa  łącznie dwóch analizatorów  .……………….……….. zł brutto 

Lp. PARAMETR / WARUNEK TAK  -  OPIS 

1 

Dwa analizatory koagulologiczne pracujące w oparciu o te 
same metody ,odczynniki i materiały zużywalne 
,fabrycznie nowe - rok produkcji 2017. .Analizatory i 
odczynniki tego samego producenta. 

 

2 

Analizatory automatyczne , wieloparametrowe, z 
możliwością wprowadzania próbek CITO w dowolnym 
czasie i dowolnej próbce bez konieczności zatrzymywania 
analizatora. 

 

3 
Oznaczenie testów metodami krzepnięciowymi ( na 
zasadzie optycznej), chromogennymi oraz 
immunologicznymi 

 

4 
Menu testów pokrywające się co najmniej z załącznikiem 
asortymentowym 

 

5 
Wydajność analizatora podstawowego : minimum 240 
oznaczeń PT / godzinę, , wydajność analizatora 
zapasowego min 100 oznaczeń PT / godzinę 

 

6 
Pojemność aparatu podstawowego minimum 40 miejsc na 
odczynniki, dla zastępczego 25miejsc, wszystkie pozycje 
chłodzone 

 

7 
Automatyczna rejestracja odczynników na podstawie 
kodów kreskowych wraz z pełną ich identyfikacją 

 

8 
Automatyczny załadunek / rozładunek kuwet reakcyjnych 
do bloku pomiarowego  

 

9 

Zautomatyzowany odczyt barkodowy próbek  i 
odczynników (wewnętrzny czytnik barkodów) 
umożliwiający jednoczesny odczyt wszystkich wkładanych 
na pokład materiałów bez konieczności ich kolejnego, 
manualnego, przykładania do okienka czytnika.  
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10 
Oddzielne igły pipetujące dla odczynników i próbek 
badanych  

 

11 
Wykonywanie badań z próbek pierwotnych, a także 
odpowiednio dostosowanych naczynek reakcyjnych ( np. 
do testu korekcji APTT osoczem prawidłowym) 

 

12 Czujnik  poziomu  próbki  oraz  odczynnika  

13 
Wymagana oryginalna tromboplastyna ludzka producenta 
analizatora o ISI ok. 1,0 +/- 0,1 , bez zawartości substancji 
kancerogennych 

 

14 Obsługa  poprzez  ciekłokrystaliczny  ekran  dotykowy  

15 

Zintegrowanie  analizatora  z  istniejącym  w  
Laboratorium  systemem  informatycznym LAB 3000. 
Wymagane podłączenie do systemu uwzględnione w 
cenie oferty. 

 

16 
System  podtrzymania  napięcia  UPS  -  czas działania  od  
30  do  45 minut. 

 

17 
Program kontroli jakości uwzględniający karty Levey-
Jenningsa i reguły Westgarda w oprogramowaniu 
komputera 

 

18 

Możliwość oznaczania poziomu fibrynogenu zarówno na 
podstawie pomiaru czasu protrombinowego jak i 
klasyczną metodą Claussa. Możliwość wykrywania niskich 
stężeń fibrynogenu od 0,40 g/l 

 

19 

Certyfikat FDA dla D-Dimerów potwierdzający możliwość 
ich użycia dla wykluczenia choroby zatorowo-zakrzepowej 
( proszę dołączyć do oferty kopię potwierdzoną za 
zgodność z oryginałem) 

 

20 
Funkcja podglądu przebiegu każdej reakcji dla wszystkich 
rodzajów analiz jak i jej odtworzenie w postaci wykresu  

 

21 

Zapewnienie uczestnictwa w zewnętrznej comiesięcznej 
kontroli jakości zarówno dla panelu badań podstawowych, 
jak i badań hemostazy (min czynniki krzepnięcia ,białko C i 
białko S) oraz udziału w kontroli Standlab. 

 

22 
System kontrolowania odczynników obejmujący m. in. 
pomiar ich objętości, uwzględnienie numerów seryjnych, 
terminy ważności 

 

23 Certyfikat CE  

24 Gwarancja – nie mniej niż 36 m-cy  

25 
Serwis gwarancyjny – należy wskazać siedzibę, nazwę, 
kontakt telefoniczny. 

 

26 
Aparaty przewidziane do pracy 24h/dobę- płyny 
eksploatacyjne aparatów kalkulowane w sposób 
zapewniający ciągłość pracy analizatorów. 
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27 

Materiały – kalibratory i kontrole: mianowane, 
liofilizowane lub płynne z możliwością zamrażania ( 
potwierdzenie 
w ulotce lub w oświadczeniu producenta) 

 

 
* - wypełnia Wykonawca 

 
 
Oświadczam, że oferowane analizatory spełniają wszystkie w/wym. parametry 

 

 

 

 

__________________ dnia __ __ 2017 roku 

 

 

             
             
             
                                                                                               ________________________________ 

                 (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 

 
 


