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DOTYCZY:

*

analizator laboratoryjny

-

wyposaZenie

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy zdnia29 stycznia 2004 roku Prawo zam6wieri publicznych (i.t. z
2010 r. Dz. U.

PYTANIE
Dot.vcz.v

Nr ll3,poz.759

ze zm.), udzielam wyjaSnieri nazadane pytania:

1

czeit I pkt

2.1 :

,,Zwracamy siq z pro:ibq

o

dopuszczenie moiliwolci zaoferowaniq analizstora nie wykonujqcego oznaczeri

nastqpujqcych parametr6w: HbF, bilirubina calkowita, kreatynina?

"

ODPOWIEDZ
ZamawiajEcy dopuszcza analizator nie wykonuj4cy oznaczen: HbF, bilirubiny calkowitej.

PYTANIE

2
Dotycz-v czeit I pkt 2.4;

,,Zwracamy siq z pro:ibq o dopuszczenie moiliwoici zaoferowania analizatora, kt6ry zaaspirowanq pr6bkg
ozneczew 4 oddzielnych torach pomiarowych?"

ODPOWIEDZ
Zamawiaj4cy dopuszcza.

PYTANIE 3
Doncz.v czeit I pkt 2.7:
,,Zwracamy siq z proibq o dopuszczenie mo2liwoici zaoferowania analizatora, kt6rego lqczny czas kalibracji w
ciqgu doby wynosi 105 minut orez, w kt6rym moins przerwat kalibracje w celu wykonania badania pilnego
jednak bez gwa-rancji uzyskania pelnego wyniku. "

ODPOWIEDZ
Zamaw iajqcy dopuszcza.

PYTANIE

4

DotvcZv czeit I pkt 2,9:

o dopuszczenie moiliwoici zaoferowania analizatora pracujqcego
odczynniki wyposa2one w specjalne chipy ulatwiajqce szybkq rejestracjq podczas instalacji. "

,,Zwracamy sig z pro:ibq

v

oparciu

o

ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE 5
DoMczv czeit I pkt 2.I0:
,,Zwracamy siq z proibq o wykreilenie tego wymogu w zwiqzku z faktem, 2e cechq tq moie spelni' jedynie.iedna
wyiej wymienionafirma oferujclc analizator ABL serii 800 FLLY."

ODPOWIEDZ
Zamawiajqcy dopuszcza analizator bez automaty czny ch podajnik6w pr6bek.
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PYTANIE

6

DotycZv czeit I pkt 3.:

,,Zwracamy siq z proibq o wykreilenie ,,1(ymog6w szczeg1lowych * gazometria przezsk6rna".
Polqczenie wymogdw dotyczqcych ww analizatora z wymaganiami opisanymi w pkt. 2. uniemoiliwia zloienie
ofert jakiemukolwiek innemu oferentowi. "

ODPOWIEDZ
Zamaw iaj qcy dopuszcza analizator

PYTANIE

b

ez gazometrii przezsk6rn

ej

.

7

2.l:
,,Czy Zamawiajqcy uzna za spelnienie warunku wymienionego w pkt.2.I zaoferowania analizatora
Do+,cn czeit II pkt

wykorzystujqcego metodq test6w immunologicznych opartych na wiqzaniu przeciwcial znakowanych zlotem? "

ODPOWIEDZ
Zamawiajqcy dopuszcza analizator wykorzystuj4cy metodg test6w immunologicznych opafich na wi4zaniu
przeciwcial znakowanych zlotem.

PYTANIE

8

Doryc4v czeic II pkt 2.2:

,,LI/ zwiqzku ze spelnieniem wymienionych parametr|w w pkt. 2.2 jedynie przez jednqfirmq, prosimy o
dopuszczenie aparatu o parametrach mierzonych: Troponina T, CKMB, D-Dimer, Nt pro BNP, Mioglobina. "

ODPOWIEDZ
Zamaw iaj qcy dop u szcza.

PYTANIE 9
Dorycz.v czeic II pkt 2.3:

,,Czy Zamawiajqcy dopuici proste jednoodczynnikowe testy w postaci plytki? "

ODPOWIEDZ
Zamaw iajqcy dopuszcza.

PYTANIE 1O
DoNc? czeit lI pkt

,,W zwiqzku

2.5.

z wygodq pracy na oddziale i

bezpieczeristwem wydawania wynik1w przez personel, czy

Zamawiajqcy dopuici qnalizator dokonujqcy analizy z krwi pelnej pobranych na heparynq, nie wymagajqcych
przygolowania? "

ODPOWIEDZ
Zam aw iajqcy dop

PYTANIE

us zc

za.

II

Dotyczv czeit II pkt 2.6:

,,Czy Zomawiajqcy dopuici analizator nie wymagajqcy wstQpnego przygotowania pr6bki, jedynie pipetowanie
pr1bki wykonywane jest przez osobp wykonujqcq badanie? "

ODPOWIEDZ
Zamawiajqcy dopuszcza.

PYTANIE 12
Doqtcz.v czeit II pkt 2.8:

,,Il

zwiqzku z zaproponowaniem jednnodczynnikowych test1w w postaci plytki, czy Zamawiajqcy odstqpi od

wymogu pkt. 2.8? "

ODPOWIEDZ

W przypadku

zaoferowania jednnodczynnikowych test6w
koniecznoSci spelnienia warunku w pkt 2.8.

PYTANIE 13
Dowc4t czeii Il pkt

w

postaci plytki, Zamawiaj4cy dopuszcza brak

2.9.

,,Czy Zamawiajqcy dopuici analizator

z moiliwoiciq ciqglego

oznaczania test6w

"
ODPOWIEDZ
minutowych?

Zamaw iaj 4cy dopuszcza.

PYTANIE

14

Do$cz.v czeit II pkt 2.10:
,,Czy Zamawiajqcy dopuici analizator wykonujqcy 6 oznaczey'l na godzinq? "
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w odstqpach irednio l0

ODPOWIEDZ
Zamaw iajqcy dopuszcza.

PYTANIE 15
Dotycz.v czeit II pkt

2.I6:

,,Czy Zamawiajqcy dopuici analizator dysponujqcy funkcjonalnymi rozwiqzaniami dla sterowania urzqdzeniem

uzyskania wynik6w? Jest to zewnQtrzna drukarka polqczona bezprzewodowo
wbudowana jest w dotykowy ekran monitora? "

z

aparatem,

a

i

klawiatura

ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE

16

Do\tc4t projektu umoyt f 2 ust. 4:
,,Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na modyfikacjq paragrafu, tak by wymiano sprzQtu na nowy nastqpowala po
naprawach uszkodzeri tego samego podzespolu? "

3

ODPOWIEDZ
Zamawiajqcy zmienia $2 ust. 4 projektu umowy, kt6ry ohzymuje brzmienie: ,,Maksymalna liczba napraw
gwarancyjnych uprawniaj4ca do wymiany sprzQtu na nowy - 3 naprawy uszkodzeri tego samego podzespolu
uniemoZliwiajEce wykorzystanie sprzgtu w pelnym zakresie."

PYTANIE

17

Do?cz.v pro-iektu umow)t f 2 ust. 4;

,,Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na dopisanie paragrafu umoiliwiajqcego zmianq ceny brutto w przypadku
zmiany stawki podatku VAT? "

ODPOWIEDZ
Zamawiajqcy dopuszcza moZliwoS6 zmiany stawki podatku VAT, zgodnie zrozdzialem XVIII ust. 5 SIWZ.

PYTANIE I8
Dot.vc4t czeic I pkt 2.1:
,,Czy Zamawiajqcy zrezygnuje z wymaganych parametr6w HbF oraz kreatynina, kt6re
analizator6w firmy Radiometer? "

sc1

charakterystyczne dla

ODPOWIEDZ
Zamawiajqcy dopuszcza analizator nie wykonuj4cy oznaczeh parametr6w HbF.

PYTANIE

19

Doltczv czeSc I pkt 2.5:
,Czy Zamawiajqcy dopuici do zaoferowania anqlizatora, w kt6rym pomiar zachodzi w pr6bce krwi pelnei tqtniczej , 2ylnej- lub kapilarnej oraz w materialach kontroli j akoici. "

ODPOWIEDZ
Zamaw iaj qcy

d

opus zc za.

PYTANIE 20
Do\tc|v czeit I pkt

2.

I0:

,,Czy Zamawiajqcy dopuici zaoferowanie analizatordw bez podajnik6w pr6bek? Wymagane rorwiqzanie jest
dostqpne tylko w analizatorachfirmy Radiometer, dodatkowo wymagane podajniki obslugujqjedynie kosztowny
system pobrani.a PicoSafe, kt6rego dostawcqna polskim rynku jestfirma Radiometer."

ODPOWIEDZ
Zamawiajqcy dopuszcza analizator bez automatycznych podajnik6w pr6bek.

PYTANIE 2I
Doryc4t czeit I pkt 3.:
,,Czy Zamawiajqcy wydzieli do osobnego pakietu aparat z mierzqcymi gazometriq przezsk6rnie? "

ODPOWIEDZ
Zamaw iaj qcy d opuszcza anal i zator

b

ez gazometri i przezsk6rn ej .

PYTANIE 22
czeit II:
,,Czy Zamawiajqcy dopuici analizator parametr6w immunochemicznych typu oddzialowego, gdzie pomiar
parametru zachodzi w czasie kr6tszym ni2 l5 minut, co jest czasem minimalnym do moiliwego puszczenia
kolejnej pr6bki, a w zwiqzku z tym mniejszej wydajnolci analizatora, gdzie praca opiera siq na rotorze
o dczy nnikowym j e dno krotnego uiy c ia? "
Dot-vcz.v

75-581 Koszolin, ul. Chqtubi{skiego 7

ODPOWIEDZ
Zamaw iajqcy

d

opuszcza.

PYTANIE 23
DoAczy czeit II:
,,Czy Zamawiajqcy dopuici zaoferowanie innej konfiguracji asortymentu czqici zuiywalnych gdy2 wymagana
jest charakterystyczna dla analizatora AQT 90firmy Radiometer, a kaidy aparat posiada inny charakterystyczny
dla swej technologii sposdb konfekcjonowania asortyment? "

ODPOWIEDZ
Tak.

Zamawiaj4cy przedlu2a termin skladania ofert do 17.06.2011 do godziny l0:00. Otwarcie ofert odbpdzie
sig o godzinie 10:30.
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