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Katowice, dnia 25.09.2017r. 

 
 
                                           

WWYYJJAAŚŚNNIIEENNIIAA  DDOO  TTRREEŚŚCCII  
SSPPEECCYYFFIIKKAACCJJII   IISSTTOOTTNNYYCCHH  WWAARRUUNNKKÓÓWW  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  

  
                                                          

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na ddoossttaawwęę   ooddcczzyynnnniikkóóww  ––  II II II   AA..                

 Nr sprawy:  ZP – 17 – 101 BN. 

 

                  W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust. 2 z ustawą 

Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.  (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.  poz. 907 

z późniejszymi zmianami), udzielam następującej odpowiedzi : 

 

 

Pytanie 1) Czy Zamawiający odstąpi od konieczności zagwarantowania możliwości podglądu wcześniejszej 
bazy danych w aktualnym oprogramowaniu (odpowiedź na pytanie nr 2)? Wymóg ten może spełnić tylko 
wykonawca, który aktualnie dzierżawi system Zamawiającemu, co ogranicza uczciwą konkurencję, ponadto 
wyniki są przechowywane w systemie LAB300 ? Odp. Tak, Zamawiający odstępuje od konieczności 
zagwarantowania możliwości podglądu wcześniejszej bazy danych w aktualnym oprogra mowaniu. 

Dotyczy Pkt XIII SIWZ – Kryteria Oceny – „Jakość” 

Pytanie 2) Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek automatycznego wewnętrznego podajnika próbek 
 w przypadku gdy analizator automatycznie pobiera próbkę z naczynek i dozuje ją na żel? Odp. Nie, zgodnie 
z SIWZ. Zamawiający jako wewnętrzny automatyczny podajnik próbek uzna podajnik próbek pierwotnych.  

Pytanie 3) Czy Zamawiający uzna aplikatory do nanoszenia próbek za „wielokrotnego użytku” w przypadku 
gdy aplikator wielokrotnie dozuje próbkę moczu w celu jej zagęszczenia, a w przypadku surowicy dozuje ją 
jednokrotnie? Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. Aplikatory wielokrotnego użytku to aplikatory, których 
Zamawiający nie musi wymieniać po każdym badaniu.  

Pytanie 4) Czy Zamawiający przyzna taką samą ilość punktów za jakość aplikatorom jednorazowego użytku 
co aplikatorom wielokrotnego użytku? Aplikatory jednorazowego użytku eliminują ryzyko kontaminacji 
i gwarantują poprawność wyników, a jedyną przewagą aplikatorów wielokrotnego użytku jest aspekt 
ekonomiczny, który jest już uwzględniony w kryterium oceny - „Cena”? Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. Brak 
konieczności każdorazowej wymiany aplikatorów skraca czas przygotowania aparatu do badań oraz 
pomniejsza koszty badania.  

Pytanie 5) Prosimy o sprecyzowanie, co Zamawiający rozumie przez sformułowanie „segmenty”? Czy nie jest 
to powielenie oceny aplikatorów? Odp. Jako „aplikatory” Zamawiający ujął aplikatory do nanoszenia 
próbek pacjenta, a jako „segmenty” – segmenty (aplikatory) do nanoszenia nanosurowic. 

Pytanie 6) Czy Zamawiający przyzna taką samą ilość punktów za jakość segmentom jednorazowego użytku 
co segmentom wielokrotnego użytku? Segmenty jednorazowego użytku eliminują ryzyko kontaminacji 
i gwarantują poprawność wyników, a jedyną przewagą segmentów wielokrotnego użytku jest aspekt 
ekonomiczny, który jest już uwzględniony w kryterium oceny - „Cena”? Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. 
 Brak konieczności każdorazowej wymiany segmentów skraca czas przygotowania aparatu do badań oraz 
pomniejsza koszty badania.  

Pytanie 7) Czy Zamawiający przyzna 3 punktów za jakość systemowi, który wymaga oceny komponentów 
monoklonalnych z udziałem operatora, co jest zgodne z Dobrą Praktyką Laboratoryjną, która wymaga od 
użytkownika kontroli nad procesem i wynikiem diagnozy? Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. Zamawiający za punkt 
oceniany odnoszący się do komponenty monoklonalnej przydzieli 2 punkty ( co przewidział w SIWZ)  i nie 
wyraża zgody na inną punktację. Ponadto w przypadku oceny wąskiego pasma monoklonalnego 
(niewielkiego piku w proteinogramie) ważną rolę odgrywa możliwość automatycznego wyznaczenia białka 

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=6568
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=6568


ZP-17-101 BN 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach   
40-027  Katowice ul. Francuska 20-24  

 

2 

 

M, eliminując subiektywną ocenę operatora, co w takich przypadkach ma duże znaczenie diagnostyczne  
i prognostyczne. Oczywiście każdorazowe automatyczne wyznaczenia piku podlega ścisłej kontrol i 
i weryfikacji przez wykonującego badanie..  

Pytanie 8) Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek „kompletny zestawy, niewymagające dodatkowych 
odczynników i akcesoriów”, gdy będzie dostarczany osobno płyn myjący? Odp. Zamawiający pod nazwą 
„kompletny zestaw, ni wymagający dodatkowych odczynników i akcesoriów” ma na myśli zestaw służący 
do wykonania wyspecyfikowanych badań. Jeśli płyn myjący służy do mycia analizatora to powinien być 
traktowany jako materiał zużywalny.  

Pytanie 9) Czy Zamawiający przyzna 4 punkty za jakość w wymogu „kompletny zestawy, niewymagające 
dodatkowych odczynników i akcesoriów”, gdy będzie dostarczany osobno płyn myjący i aplikatory/naczynka? 
Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. Zamawiający z punkt oceniany odnoszący się do „ kompletny zestaw, nie 
wymagający dodatkowych odczynników i akcesoriów” przydzieli 8 punktów ( co przewidział w SIWZ) i nie 
wyraża zgody na inną punktację.  

Pytanie 10) Dotyczy Załącznika 1A. Czy Zamawiający wymaga materiału kontrolnego dla immunofiksacji? 
Odp. Tak. 

 

 

   

Dyrektor SPSKM ŚUM w Katowicach 

                                                          Dr n. med. Włodzimierz Dziubdziela  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


