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Znak: SZP     283/ 07/2019                                                                                                  Chrzanów, dnia  23.07.2019 

                                                                                     

                                                                    Wykonawcy                                                     

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do przetargu nieograniczonego nr 38/2019 - 

„Dostawa odczynników do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej”. 

 
Pytanie 1. Dotyczy Pakietu nr 15. Czy Zamawiający zaakceptuje analizator, który zużywa do 5l 
wody na godzinę pracy przy pełnym obciążeniu? 
Odp. Tak. 
 
Pytanie 2. Dotyczy Pakietu nr 15. Czy Zamawiający zaakceptuje analizator, który próbkę aspiruje 
za pomocą jednorazowych końcówek? Jednorazowe końcówki eliminują całkowicie efekt 
kontaminacji pomiędzy próbkami i wpływają na ograniczenie zużycia wody przez analizator. 
Odp. Tak. 
 
Pytanie 3. Dotyczy Pakietu nr 15. Czy Zamawiający zaakceptuje opakowania po 100 testów? 
Ilość badań wykonywanych przez Zamawiającego gwarantuje wykorzystanie odczynnika bez strat, 
w granicach jego stabilności gwarantowanej przez producenta. 
Odp. Nie. 
 
Pytanie 4. Dotyczy Pakietu nr 15. Czy Zamawiający zaakceptuje analizator posiadający 15 pozycji 
odczynnikowych? Zamawiający planuje wykonywać na aparacie 2 rodzaje testów, oczekiwanie 20 
pozycji odczynnikowych wydaje się być nieuzasadnione lub omyłkowe. 
Odp. Tak. 
 
Pytanie 5. Dotyczy Pakietu nr 15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby do wykonania testów z 
pakietu 15 wykorzystać analizator dzierżawiony w pakiecie 19 jako backup?  
Odp. Nie. 
 
Pytanie 6. Dotyczy Pakietu nr 15. Prosimy o podanie, czy ilość badań wymieniona w SIWZ zawiera 
już testy przeznaczona na wykonanie oznaczeń kalibracyjnych i kontrolnych, czy też Oferent 
powinien je doliczyć? 
Odp. Tak, zawierają. 
 
Pytanie 7. Dotyczy Pakietu nr 19. W związku z wymogiem zainstalowania klimatyzatora prosimy o 
podanie kubatury pomieszczenia w celu dopasowania modelu urządzenia o odpowiedniej mocy. 
Odp. Około 300 m3. 
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Pytanie 8. Dotyczy wzoru umowy §9 ust. d). W związku z wysyłką towaru bezpośrednio od 
producenta z zagranicy i brakiem możliwości dołączenia do dostawy faktury VAT, która drukowana 
jest w Polsce czy Zamawiający wyrazi zgodę na wysłanie faktury VAT zgodnie z ustawą, w postaci 
osobnej przesyłki a dołączenie do dostawy wykazu zamówionych towarów zawierającego nazwę i 
numer katalogowy zamawianej pozycji, ilość opakowań oraz numer serii? 
Odp. Zamawiający zmienia zapis wzoru umowy §9 pkt. d) na: „nie dostarczenia faktury wraz 
z towarem lub w terminie określonym w §3 ust. 6” 
 
Pytanie 9.  Dotyczy pakietu 22. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie odczynnika do PT (poz.1) 
konfekcjonowany 5 x sml z odpowiednim przeliczeniem na ilość wymaganą ? 
Odp. Tak. 
 
Pytanie 10.  Dotyczy pakietu 22. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie płynu czyszczącego –
wielkość opakowania 100 ml z odpowiednim przeliczeniem na ilość wymaganą ? 
Odp. Tak. 
 
Pytanie 11. Dotyczy pakietu nr 2. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania dla krążków 

raportu z badań porównawczych EUCAST ? 

Odp. Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie12. Dotyczy pakietu 5.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szczepów 

wzorcowych pochodzących z I pasażu w postaci liofilizowanych krążków, w opakowaniu 1x10 szt.? 

Odp. Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 13. Prosimy o wyłączenie pozycji 25, 37, 38, 39 z Pakietu 1 oraz pozycji 3 i 5 z pakietu 17 i 

utworzenie z nich odrębnego pakietu. Obecny opis przedmiotu zamówienia tworzy preferencje dla 

konkretnego wytwórcy, dysponującego pełnym asortymentem wymienionym w Pakietach 1 oraz 8, 

uniemożliwiając składanie ofert pozostałym podmiotom posiadającym w swojej ofercie testy 

immunochromatograficzne, lecz nie posiadającym pozostałej części asortymentu, co budzi 

podejrzenia o faworyzowanie konkretnego wytwórcy przez Zamawiającego z naruszeniem 

dyscypliny finansów publicznych (na podstawie przepisów zawartych art. 17.1 pkt. 1) i pkt. 5b) 

ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finansów 

publicznych (wraz z późn. zm.)). Poprzez sformułowanie przedmiotu zamówienia ograniczające 

faktyczny krąg podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia, posiadających w swojej 

ofercie testy immunochromatograficzne, Zamawiający narusza odpowiednie przepisy ustawy PZP:  

1) art. 7 ust. 1, poprzez przeprowadzenie postępowania w sposób naruszający zasadę uczciwej 

konkurencji, równego traktowania wykonawców, przejrzystości oraz proporcjonalności, poprzez 

sformułowanie postanowień SIWZ w sposób bezzasadnie ograniczający krąg podmiotów 

uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu;  

2) art. 29 ust. 1, 2 i 3 w zw. z art. 7 ust. 1, poprzez wadliwe opisanie przedmiotu zamówienia, 

polegające na wprowadzeniu do jednego zamówienia produktów dostępnych tylko u jednego lub 

bardzo ograniczonej liczby podmiotów bez podziału tego zamówienia na części i tym samym 

ograniczenie liczby wykonawców uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w 

postępowaniu;  
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3) art. 29 ust. 1, 2 i 3 w zw. art. 36aa ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1, poprzez wadliwe opisanie 

przedmiotu zamówienia, polegające na niedopuszczeniu możliwości składania ofert 

częściowych/nieudzielenie zamówienia w częściach i tym samym ograniczenie liczby podmiotów 

uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu. W odniesieniu do art. 96 

ust. 1 pkt. 11 ustawy PZP (zgodnie z którym Zamawiający powinien literalnie wskazać przyczyny 

niedokonania podziału zamówienia na części), cytowany przepis stanowi transpozycję do 

polskiego porządku prawnego normy zawartej w art. 46 ust. 1 dyrektywy klasycznej. Zgodnie z 

motywem 78 preambuły do dyrektywy klasycznej w przypadku, gdy instytucja zamawiająca 

zdecyduje, że podział zamówienia na części nie byłby właściwy, stosowne indywidualne 

sprawozdanie lub dokumenty zamówienia powinny zawierać wskazanie głównych przyczyn decyzji 

instytucji zamawiającej. Przesłanki zawarte w powyższym motywie preambuły nie mają 

zastosowania w przedmiotowym postępowaniu. Zgodnie z treścią sentencji wyroku KIO z dnia 

2017-01-02, sygn. akt.: KIO 2346/16 (w myśl którego KIO nakazała instytucji zamawiającej 

dokonanie podziału zamówienia na części) : „uznać należy, iż obawy związane z ewentualnymi 

niewielkimi trudnościami czy kosztami bądź nieznacznymi problemami z koordynowaniem działań 

wykonawców, a tym bardziej wygoda zamawiającego, nie powinny stanowić dostatecznej 

podstawy do zaniechania podziału zamówienia na części.” 

Odp. Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 14. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jakiej wielkości opakowań Zamawiający 

oczekuje w pakietach 1 oraz 17, tak aby właściwie przeliczyć ilość wymaganych oznaczeń. 

Odp. W pakiecie nr 1 dla poz. 25 - 20 szt, dla poz. 37 – 20 szt, dla poz. 38 – 10 szt., dla poz 43 

– 20 szt, dla poz. 45 – 16 oznaczeń. Pozostałe zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 15. Pytania do pakietu nr 11. Odczynniki do biochemii wraz z dzierżawą analizatora. 
Prosimy o potwierdzenie, że podane ilości badań w zakresie biochemii zawierają ilości testów na 
kontrole i kalibracje badań. 
Odp. Tak, zawierają. 

Pytanie 16. Pytania do pakietu nr 11. Odczynniki do biochemii wraz z dzierżawą analizatora. 
Prosimy o umożliwienie poprawienia ilości opakowań odczynników w kolumnie „Ilość” na ilość 
opakowań odpowiadającą konfekcjonowaniu odczynników dla pozycji, gdzie istnieją różnice. 
Odp. Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie 17. Pytania do pakietu nr 11. Odczynniki do biochemii wraz z dzierżawą analizatora. Czy 
Zamawiający wymaga, aby kalkulując ilość oferowanych opakowań odczynników biochemicznych 
kierować się jedynie zapisami w kolumnie „Ilość badań” przy założeniu, że zaoferowane 
opakowania handlowe odczynnika zapewniają możliwość wykonania oznaczeń nie mniejszą niż 
podana w kolumnie „Ilość badań” i nie należy doliczać żadnych dodatkowych opakowań 
odczynników? 
Odp. Tak. Kierować się danymi z kolumny „ilość badań” i nie należy doliczać dodatkowych 
opakowań. 

Pytanie 18. Pytania do pakietu nr 11. Odczynniki do biochemii wraz z dzierżawą analizatora. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku niektórych odczynników biochemicznych 
zaproponować możliwość ich porcjowania do oferowanych przez wykonawcę mniejszych 
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opakowań i zaoferować ich ilości zgodnie z podaną w ulotce odczynnikowej informacją o 
trwałości odczynnika po otwarciu przechowywanego w analizatorze? Odczynniki we wtórnych 
opakowaniach umieszone będą w przypisanych im miejscach w karuzeli odczynnikowej. Takie 
rozwiązanie umożliwi bardziej ekonomiczne wykorzystanie odczynników w okresie ich 
gwarantowanej stabilności na pokładzie analizatora i pozwoli na ekonomiczną kalkulację oferty 
odczynnikowej i zaoferowanie ilości odczynników zgodnie z najlepszą wiedzą i 
doświadczeniem oferenta o stabilności użytego do porcjowania pierwotnego opakowania 
odczynnika. 
Odp. Tak.  
 

Pytanie 19. Pytania do pakietu nr 11. Odczynniki do biochemii wraz z dzierżawą analizatora. 
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, jeśli serwis producenta analizatora zobowiązuje się 
do wszelkich procedur konserwacyjnych elektrody referencyjnej nie ma konieczności 
oferowania w postępowaniu przetargowym jakichkolwiek płynów do elektrody referencyjnej i 
elektrod referencyjnych.  Płyny i elektrody referencyjne są dostarczane przez serwis 
producenta w czasie konserwacji elektrody referencyjnej. 
Odp. Tak. 

Pytanie 20. Pytania do pakietu nr 11. Odczynniki do biochemii wraz z dzierżawą analizatora. 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie informacji, jakie oznaczenia biochemiczne 
oprócz białka w moczu, wykonywane będą w moczu.  
Odp. Zgodnie z SIWZ. 

 
Pytanie 21. Pytania do pakietu nr 11. Odczynniki do biochemii wraz z dzierżawą analizatora. Czy 
poprzez zapis „Możliwość jednoczesnego umieszczenia w każdym aparacie minimum 80 próbek 
badanych.” Zamawiający rozumie możliwość podawania probówek w statywach do podajnika o 
pojemności 80 probówek? 
Odp. Tak. 

Pytanie 22. Pytania do pakietu nr 11. Odczynniki do biochemii wraz z dzierżawą analizatora. W 
związku z tym, że postępowanie przetargowe zostało ogłoszone na okres 3 lat prosimy o 
wyjaśnienie czy Zamawiający będzie wymagał zagwarantowania uczestnictwa w międzynarodowej 
kontroli jakości na 3 lata? 
Odp. Tak.  

Pytanie 23. Pytania do pakietu nr 11. Odczynniki do biochemii wraz z dzierżawą analizatora. Czy 
poprzez zapis „Wymagane stosowanie trwałych kuwet kwarcowych, nie wymagających wymiany 
podczas trwania umowy.” Zamawiający rozumie zaoferowanie analizatora z trwałymi kuwetami 
kwarcowymi nie wymagającymi wymiany przez użytkownika podczas trwania Umowy. 
Odp. Tak. 

Pytanie 24. Pytania do pakietu nr 11. Odczynniki do biochemii wraz z dzierżawą analizatora. 
Prosimy o potwierdzenie, że podana w SIWZ minimalna wydajność analizatora biochemiczego jest 
maksymalną wydajnością podaną w materiałach marketingowych producenta analizatora. 
Odp. Tak.  

Pytanie 25. Pytania do pakietu nr 11. Odczynniki do biochemii wraz z dzierżawą analizatora. 
Prosimy o potwierdzenie jeśli w instrukcji obsługi podano jedynie okres gwarancji jakim objęta jest 
lampa, a jej wymiana w procedurach konserwacyjnych zalecana jest „w razie potrzeby” jej 
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wymianę można założyć kierując się najlepszą wiedzą i doświadczeniami producenta? 
Odp. Tak. 

 
Pytanie 26.  Pytania do pakietu nr 10 Odczynniki do immunodiagnostyki wraz z dzierżawą 
analizatora. Czy Zamawiający wymaga, aby kalkulując ilość oferowanych opakowań odczynników 
immunochemicznych kierować się jedynie zapisami w kolumnie „ilość badań” przy założeniu, że 
zaoferowane ilości opakowań odczynników zapewniają możliwość wykonania liczby oznaczeń nie 
mniejszej  niż podana w kolumnie „ilość badań” i nie należy doliczać żadnych dodatkowych 
opakowań odczynników. 
Odp. Tak. Kierować się danymi z kolumny „ilość badań” i nie należy doliczać dodatkowych 
opakowań. 

Pytanie 27. Pytania do pakietu nr 10. Prosimy o umożliwienie poprawienia ilości opakowań 
odczynników w kolumnie „Ilość” na ilość opakowań odpowiadającą konfekcjonowaniu 
odczynników, dla pozycji, gdzie istnieją różnice. 
Odp. Tak. 

Pytanie 28. Pytania do pakietu nr 10. Prosimy o potwierdzenie, że podana w SIWZ minimalna 
wydajność analizatora immunochemiczego jest maksymalną wydajnością podaną w materiałach 
marketingowych producenta analizatora. 
Odp. Tak.  

 
Pytanie 29. Pytania do pakietu nr 10. W związku z tym, że postępowanie przetargowe zostało 
ogłoszone na okres 3 lat prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie wymagał 
zagwarantowania uczestnictwa w międzynarodowej kontroli jakości na 3 lat? 
Odp. Tak.  
 
Pytanie 30. Pytania do pakietu nr 10. Czy przez zapis „Dla oznaczeń LH, FSH, PROGESTERON, 
BNP wymagane są opakowania konfekcjonowane po 50 testów.” Zamawiający rozumie, aby 
opakowanie jednostkowe odczynnika wstawiane na pokład analizatora zawierało nie więcej niż 50 
testów. 
Odp. Tak. 

Pytanie 31. Pytania do pakietu nr 10 Prosimy o podanie kubatury pomieszczenia nr 254. 
Odp. 300 m3. 

Pytanie 32. Pytania do Pakietu nr 15 Odczynniki do Immunodiagnostyki wraz z dzierżawą 
analizatora- badania pilne. Czy podane ilości badań zawierają ilości potrzebne na wykonanie 
kalibracji i kontroli?  
Odp. Tak. 

Pytanie 33. Pytania do Pakietu nr 15 Odczynniki do Immunodiagnostyki wraz z dzierżawą 
analizatora- badania pilne. Prosimy o potwierdzenie, że podana w SIWZ minimalna wydajność 
analizatora immunochemiczego jest maksymalną wydajnością podaną w materiałach 
marketingowych producenta analizatora? 
Odp. Tak. 
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Pytanie 34. Pytania do Pakietu nr 15 Odczynniki do Immunodiagnostyki wraz z dzierżawą 
analizatora- badania pilne. Czy Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie kontroli 
zewnątrzlaboratoryjnej dla Prokalcytoniny 2 razy w roku z uzyskaniem Certyfikatu? 
Odp. Tak.  

 
Pytanie 35. Pytania do Pakietu nr 15 Odczynniki do Immunodiagnostyki wraz z dzierżawą 
analizatora- badania pilne. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, w którym 
tylko jeden z materiałów zużywalnych nie jest wymieniany w czasie pracy analizatora? 
Odp. Tak.  

Pytanie 36. Pytania do pakietu nr 20 Odczynniki do hematologii wraz z dzierżawą aparatu.   
Dotyczy pkt. 6. Czy Zamawiający dopuści analizator z menu dostępnym w postaci intuicyjnego 
systemu symboli/ ikon? 
Odp. Tak. 
 
Pytanie 37. Pytania do pakietu nr 21 Odczynniki do hematologii wraz z dzierżawą aparatu.  
Dotyczy pkt. 5. Czy Zamawiający dopuści analizator z roku 2015 w pełni sprawny, po 
kompleksowym przeglądzie technicznym? 
Odp. Tak. 
 
Pytanie 38. Pytania do pakietu nr 21 Odczynniki do hematologii wraz z dzierżawą aparatu.  
Dotyczy pkt 9. Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany aparat oznaczał niskie poziomy PLT 
(poniżej 50.000 PLT/ul) metodą, w której tło jest poniżej 3.000 elementów? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 39. Pytania do pakietu nr 21 Odczynniki do hematologii wraz z dzierżawą aparatu.  Czy 
Zamawiający wymaga, aby liczba stosowanych do pomiarów odczynników podstawowych (bez 
kontroli i kalibratorów) była nie większa niż 5? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 40. Pytania do pakietu nr 21 Odczynniki do hematologii wraz z dzierżawą aparatu.  Czy 
Zamawiający wymaga, aby w przypadku trombocytopenii analizator automatycznie przedłużał czas 
oznaczania do 20 s oraz nie wymagał dodatkowego oznaczania przy użyciu drogich odczynników 
fluorescencyjnych, zachowując porównywalną jakość pomiaru?  
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 41. Pytania do pakietu nr 21 Odczynniki do hematologii wraz z dzierżawą aparatu.  
Dotyczy pkt 8. Czy Zamawiający wymaga, aby zastosowana technologia umożliwiała 
Różnicowanie leukocytów na 5 populacji przeprowadzane równocześnie  w jednej komorze z 
zastosowaniem trzech różnych metod pomiarowych VCS, bez barwienia cytochemicznego, z 
użyciem lasera półprzewodnikowego i umożliwiających monitorowanie rozkładu elementów 
morfotycznych w 3D. 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 42. Pytania do pakietu nr 21 Odczynniki do hematologii wraz z dzierżawą aparatu.  
Dotyczy pkt 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby analizator nie był wyposażony w ekran 
dotykowy, tylko w zewnętrzny komputer z tradycyjnym ekranem? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie 43. Dotyczy pakietu 20 i 21. Czy Zamawiający prawidłowo przypisał tabele asortmentowo- 

cenowe w zakresie ilości badań do opisanych analizatorów? Opis analizatora w pakiecie 20 

wskazuje na analizator, który pozwoli na wykonanie 60.000 badań w skali 3 lat (mały analizator), 

natomiast w pakiecie 21 na wykonanie 160.000 badań w skali 3 lat (duży analizator). Prosimy o 

korektę numeracji tabeli asortymentowo-cenowych. 

Odp. Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w pakietach/arkuszach asortymentowo-

cenowych.  

Jest: Pakiet 21. Odczynniki do hematologii; ma być: Pakiet 20. Odczynniki do hematologii. 

Jest: Pakiet 20. Odczynniki do hematologii; ma być: Pakiet 21. Odczynniki do hematologii. 

Zamawiający załącza poprawione pakiety/arkusze asortymentowo-cenowe do odpowiedzi. 

Pytanie 44. Pytania do SIWZ. Czy Zamawiający wyraża zgodę na pozostawienie w formularzu 
ofertowym oraz arkuszu wymagań do pakietów - zapisów dotyczących tylko tych pakietów, na 
które Wykonawca będzie składał ofertę? Pozostałe części zostaną usunięte.?  
Odp. Tak. 
 
Pytanie 45. Do umowy : §8 ust. 2 lit. e  – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje zapisu 
na:  „za rozwiązanie umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w 
wysokości 10 % niezrealizowanej części umowy brutto”? . 
Odp. Zapisy pozostają bez zmian. 
 
Pytanie 46. Do umowy : §9 pkt d)   – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie tego punktu?  
Zamawiający sam pozwala na dostarczanie faktury do 5 dni od daty dostawy towaru §3 ust. 6.  
Odp. Zamawiający zmienia zapis wzoru umowy §9 pkt. d) na: „nie dostarczenia faktury wraz 
z towarem lub w terminie określonym w §3 ust. 6” 
 
Pytanie 47. Do umowy : §12 ust. 3 tiret a) -  Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje 
zapisu na : „ustawowych zmian stawki podatku VAT - zmiana podatku VAT następuje z mocy 
prawa. Ceny netto podane w umowie nie ulegną zmianie - zmiana stawki podatku VAT powoduje 
zmiany ceny brutto.”?   
Odp. Zapisy pozostają bez zmian. 
 
 Pytanie 48. Dotyczy: Wzór umowy . W §4 ”Dostawa odczynników” Zamawiający wymaga 
aby produkty posiadały odpowiednie terminy ważności pozwalające na swobodne 
użytkowanie przez okres min 6 miesięcy ((w pakietach nr 1,6,10,19 – min. 4 miesiące). 
Prosimy aby Zamawiający wyraził zgodę na zaoferowanie odczynników i materiałów 
zużywalnych z 4 miesięcznym terminem ważności także dla pakietu nr 18 – RKZ.  
Odp. Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 49. Dotyczy: Wzór umowy §3 podpunkt nr 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
dostarczenie towaru wraz z dokumentem WZ wystawionym przez producenta zamawianego 
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towaru to jest Radiometer Medica Aps z uwagi na to iż zamówienia wysyłane są z naszej centrali w 
Dani?  
Odp. Tak. Zgodnie z zapisami wzoru umowy §3 ust. 6: Zamawiający ureguluje należność w 
terminie 60 dni od daty wystawienia faktury. W przypadku dostarczenia wraz z towarem 
dokumentu WZ, faktura musi być dostarczona do Zamawiającego w terminie do 5 dni od 
daty dostawy.   
 
Pytanie 50. Dotyczy: Wzór umowy §3 podpunkt nr 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
dostarczenie faktury korekty (oryginał + kopia) w przeciągu 4 dni roboczych?  
Odp. Zamawiający zmienia zapis wzoru umowy §3 ust. 4 na: 4.  Na fakturze lub dokumencie 
wz  musi być podana nazwa, seria, nr katalogowy, data ważności asortymentu. Korekta 
(oryginał + kopia) ceny lub zwróconego towaru zostanie dostarczona do ZDL w ciągu 3 dni 
roboczych. 
 
Pytanie 51. Dotyczy: Wzór umowy §4 podpunkt nr 12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę wymianę 
towar do 4 dni roboczych od momentu przyjęcia reklamacji – dotyczy to również zwrotu towaru? 
Odp. Zapis nie ulega zmianie.  
 
Pytanie 52. Dot. Arkusz Wymagań do Pakietów (AIT), Pakiet nr 21, pkt 16 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na analizator z automatycznym podajnikiem na 50 próbek oraz 

statywami na 100 próbek oczekujących na oznaczenie ? W związku z tym, że Zamawiający podaje 

oznaczenia w ilości 60 000 na kontrakt (36 miesięcy), czyli około 50 próbek dziennie, wykonawca 

zaoferuje analizator z podajnikiem na 50 próbek, który zapewni komfortową i nieprzerwaną pracę 

laboratorium. 

Odp. Zgodnie z SIWZ. Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w pakietach/arkuszach 

asortymentowo-cenowych.  

Jest: Pakiet 21. Odczynniki do hematologii; ma być: Pakiet 20. Odczynniki do hematologii. 

Jest: Pakiet 20. Odczynniki do hematologii; ma być: Pakiet 21. Odczynniki do hematologii. 

Zamawiający załącza poprawione pakiety/arkusze asortymentowo-cenowe do odpowiedzi.  

 

Pytanie 53. Dot. Arkusz Wymagań do Pakietów (AIT), Pakiet nr 21, pkt 18. W związku z tym, że 

Zamawiający oczekuje aby analizator miał możliwość oznaczania retikulocytów, prosimy o podanie 

jaką ilość oznaczeń retikulocytów Zamawiający ma zamiar wykonać w czasie trwania umowy. 

Odp. Około 2000 oznaczeń. 

Pytanie 54. Dot. Arkusz Wymagań do Pakietów (AIT), Pakiet nr 20, pkt 6. Czy Zamawiający wyrazi 
zgodę na analizator z intuicyjnym oprogramowaniem w języku angielskim oraz instrukcją obsługi w 
języku polskim dostępną elektronicznie w analizatorze oraz dodatkowo w formie papierowej? 
Odp. Tak.  
 
Pytanie 55. Dotyczy: Arkusz wymagań do pakietów (AIT) Pakiet 20 Odczynniki do hematologii 

wraz z dzierżawą analizatora. Pkt. 6. „Analizator z oprogramowaniem w języku polskim.” Prosimy o 

wyrażenie zgody na możliwość zaoferowania analizatora hematologicznego z intuicyjnym 

oprogramowaniem w języku angielskim wraz z instrukcją w języku polskim. Prosimy o 

zastosowanie analogicznego zapisu jak w punkcie 6 arkusza wymagań do pakietu 21 (Odczynniki 
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do hematologii wraz z dzierżawą analizatora) – „Analizator z oprogramowaniem w języku polskim 

lub instrukcja w języku polskim.” 

Odp. Tak. 

Pytanie 56. Dotyczy: Arkusz wymagań do pakietów (AIT) Pakiet 20 Odczynniki do hematologii 

wraz z dzierżawą analizatoraPkt. 8. „Technologia pomiaru: Laser półprzewodnikowy, cytometria 

przepływowa, bez chemicznego barwienia lub Impadancja i pomiar absorbancji przy użyciu światła 

LED.”Prosimy o wyrażenie zgody na możliwość zaoferowania analizatora hematologicznego, w 

którym różnicowanie WBC wykonywane jest metodą cytometrii przepływowej z zastosowaniem 

lasera półprzewodnikowego i barwienia cytochemicznego. 

Odp. Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 57. Dotyczy: Arkusz wymagań do pakietów (AIT) Pakiet 20 Odczynniki do hematologii 

wraz z dzierżawą analizatora. Pkt. 12. „Funkcja STAT dla próbki CITO.”  Prosimy o wyrażenie 

zgody na możliwość zaoferowania analizatora hematologicznego bez funkcji STAT dla próbek 

CITO. Ze względu na fakt, że Zamawiający nie uwzględnił w arkuszu wymagań do pakietu 20 

konieczności wyposażanie analizatora w podajnik, funkcja STAT dla próbek CITO nie znajduje 

zastosowania przy pracy z analizatorem z wolnym dostępem do igły w systemie „próbka za 

próbką”. 

Odp. Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w pakietach/arkuszach asortymentowo-

cenowych.  

Jest: Pakiet 21. Odczynniki do hematologii; ma być: Pakiet 20. Odczynniki do hematologii. 

Jest: Pakiet 20. Odczynniki do hematologii; ma być: Pakiet 21. Odczynniki do hematologii. 

Zamawiający załącza poprawione pakiety/arkusze asortymentowo-cenowe do odpowiedzi. 

Pytanie  58 Dotyczy: Arkusz wymagań do pakietów (AIT)Pakiet 20 Odczynniki do hematologii wraz 

z dzierżawą analizatora. Czy Zamawiający wymaga aby ilość krwi kontrolnej była wyliczona 

zgodnie z trwałością produktu po otwarciu podaną przez producenta? 

Odp. Tak. 

Pytanie 59. Dotyczy: Wykaz oznaczeń do pakietów (pakiety_38)Pakiet nr. 20: Odczynniki do 

hematologii wraz z dzierżawą aparatu.W celu prawidłowego wyliczenia ilości odczynników 

niezbędnych do wykonania oznaczeń prosimy o doprecyzowanie czy wszystkie oznaczenia będą 

wykonane w trybie CBC+5DIFF? Jeśli nie prosimy o udzielenie informacji w jakim stosunku 

procentowym będę wykonywane oznaczenia. 

Odp. 50/50. 

Pytanie  60. Dotyczy: Arkusz wymagań do pakietów (AIT)Pakiet 21 Odczynniki do hematologii 

wraz z dzierżawą analizatoraPkt. 5. „Analizator fabrycznie nowy lub regenerowany (nie starszy niż 

2018r.)”Czy Zamawiający dopuści analizator używany, wyprodukowany w 2015 roku? 

Odp. Tak. 

Pytanie 61. Dotyczy: Arkusz wymagań do pakietów (AIT) Pakiet 21 Odczynniki do hematologii 

wraz z dzierżawą analizatora. Pkt. 8. „Technologia pomiaru: Laser półprzewodnikowy, cytometria 

przepływowa, bez chemicznego barwienia lub Impadancja i pomiar absorbancji przy użyciu światła 

LED.”Prosimy o wyrażenie zgody na możliwość zaoferowania analizatora hematologicznego, w 
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którym różnicowanie WBC wykonywane jest metodą cytometrii przepływowej z zastosowaniem 

lasera półprzewodnikowego i barwienia cytochemicznego. 

Odp. Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 62. Dotyczy: Arkusz wymagań do pakietów (AIT)Pakiet 21 Odczynniki do hematologii wraz 

z dzierżawą analizatora. Pkt. 8. „Technologia pomiaru: Laser półprzewodnikowy, cytometria 

przepływowa, bez chemicznego barwienia lub Impadancja i pomiar absorbancji przy użyciu światła 

LED.”Prosimy o wyrażenie zgody na możliwość zaoferowania analizatora hematologicznego, w 

którym różnicowanie WBC wykonywane jest metodą fluorescencyjnej cytometrii przepływowej. 

Odp. Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 63. Dotyczy: Arkusz wymagań do pakietów (AIT) Pakiet 21 Odczynniki do hematologii 

wraz z dzierżawą analizatora Pkt. 15. „Wydajność analizatora: min. 100 ozn/h.” Prosimy o 

wyrażenie zgody na możliwość zaoferowania analizatora hematologicznego o wydajności 90 

oznaczeń CBC+DIFF na godzinę. 

Odp. Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 64. Dotyczy: Arkusz wymagań do pakietów (AIT) Pakiet 21 Odczynniki do hematologii 

wraz z dzierżawą analizatora. Pkt. 16. „Automatyczny podajnik na minimum 100 próbek z 

możliwością ciągłego uzupełniania o nowe próbki.”Prosimy o wyrażenie zgody na możliwość 

zaoferowania analizatora hematologicznego, w którym pojemność podajnika wynosi 50 próbek. 

Potencjalnie oferowany analizator posiada możliwość ciągłego uzupełniania o nowe próbki. 

Odp. Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 65. Dotyczy: Arkusz wymagań do pakietów (AIT)Pakiet 21 Odczynniki do hematologii wraz 

z dzierżawą analizatoraPkt. 17. „Możliwość oceny frakcji niedojrzałych granulocytów (promielocyty, 

metamielocyty, mielocyty) jako odrębnej populacji wyrażonej w wartościach bezwzględnych i 

procentach- parametr z grupy parametrów badawczych z możliwością przesyłania do LIS.”Prosimy 

o wyrażenie zgody na możliwość zaoferowania analizatora hematologicznego, w którym parametr 

opisujący komórki niedojrzałe to LIC (duże niedojrzałe komórki). 

Uzasadnienie: Zamawiający uwzględnił w arkuszu wymagań do pakietu 21 konieczność oceny 

frakcji komórek niedojrzałych z linii granulocytarnej.Równoważny parametr oznaczany przy użyciu 

potencjalnie zaoferowanego analizatora hematologicznego to LIC (Large Immature Cells). LIC jest 

parametrem oceniającym wszystkie niedojrzałe komórki, bez ograniczenia do linii 

granulocytarnej.Dodatkowo należy dodać, że potencjalnie oferowany analizator hematologiczny 

prócz oznaczania parametru LIC, flaguje takie patologie (obecność flag „Niedojrzałe komórki?”, 

„Przesunięcie w lewo?”), co w przypadkach zdarzających się próbek patologicznych zabezpiecza 

Zamawiającego i pozwala na wydanie prawidłowego wyniku. 

Odp. Tak.  

Pytanie 66. Dotyczy: Arkusz wymagań do pakietów (AIT). Pakiet 21 Odczynniki do hematologii 

wraz z dzierżawą analizatora.  Pkt. 18. „Analizator z możliwością oznaczenia retykulocytów.”W 

związku z uwzględnieniem konieczności oznaczania retikulocytów przez oferowany analizator 

prosimy o doprecyzowanie ilości wykonywanych oznaczeń RET w okresie trwania umowy. Jest to 

niezbędne w celu prawidłowego wyliczenia zużycia odczynników oraz innych materiałów 

eksploatacyjnych. Jeżeli, zgodnie z aktualnym formularzem cenowym, oznaczenia retikulocytów 
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nie będą wykonywane, prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie analizatora bez możliwości 

oznaczania ww. parametru. 

Około 2000 oznaczeń. 

Pytanie 67. Dotyczy: Arkusz wymagań do pakietów (AIT)Pakiet 21 Odczynniki do hematologii wraz 

z dzierżawą analizatora Pkt. 23. „Wykonawca zapewni klimatyzację w pomieszczeniu pracowni 

215, zapewniając wymagane przez aparat warunki otoczenia.      W celu zaoferowania 

odpowiedniego klimatyzatora prosimy o podanie powierzchni w m2 pomieszczenia w którym dany 

analizator ma się znajdować.  

Odp. 10 m2. 

Pytanie 68. Dotyczy: Arkusz wymagań do pakietów (AIT)Pakiet 21 Odczynniki do hematologii wraz 

z dzierżawą analizatora. Czy Zamawiający wymaga aby ilość krwi kontrolnej była wyliczona 

zgodnie z trwałością produktu po otwarciu podaną przez producenta? 

Odp. Tak. 

Pytanie 69. Dotyczy: Wykaz oznaczeń do pakietów (pakiety_38)Pakiet nr. 21: Odczynniki do 

hematologii wraz z dzierżawą aparatu W celu prawidłowego wyliczenia ilości odczynników 

niezbędnych do wykonania oznaczeń prosimy o doprecyzowanie czy wszystkie oznaczenia będą 

wykonane w trybie CBC+5DIFF? Jeśli nie prosimy o udzielenie informacji w jakim stosunku 

procentowym będę wykonywane oznaczenia. 

Odp. 50/50. 

Pytanie 70. Dotyczy: Arkusz wymagań do pakietów (AIT) Pakiet 20 Odczynniki do hematologii 

wraz z dzierżawą analizatora oraz Pakiet 21 Odczynniki do hematologii wraz z dzierżawą 

analizatora. Prosimy o weryfikację czy zamawiający przypadkiem nie zamieścił specyfikacji 

aparaturowej odwrotnie niż zamierzał a mianowicie specyfikacja aparaturowa w przypadku Pakietu 

nr. 20 (AIT) opisuje mniejszy aparat o wydajności 60 oznaczeń na godzinę natomiast według 

formularza z ilościami oznaczeń (pakiety_38) wynika, że będzie on urządzeniem głównym które 

ma wykonać 160 000 morfologii w okresie 3 lat natomiast Pakiet nr. 21 (AIT) opisuje większy 

aparat o wydajności 100 oznaczeń na godzinę natomiast według formularza z ilościami oznaczeń 

(pakiety_38) wynika, że będzie on urządzeniem Back Up które ma wykonać 60 000 morfologii w 

okresie 3 lat. Jeśli zaistniała omyłka prosimy o sprostowanie jednocześnie prosimy mieć na 

uwadze, że wszystkie pytania zostały zadane zgodnie z pierwotnym przypisaniem specyfikacji do 

danego pakietu i w przypadku zmiany specyfikacji w pakietach 20 i 21 należy je przemianować tak 

aby tyczyły się poszczególnych specyfikacji zgodnie z zamiarem pytającego. 

Odp. Tak. Omyłka. Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w pakietach/arkuszach 

asortymentowo-cenowych.  

Jest: Pakiet 21. Odczynniki do hematologii; ma być: Pakiet 20. Odczynniki do hematologii. 

Jest: Pakiet 20. Odczynniki do hematologii; ma być: Pakiet 21. Odczynniki do hematologii. 

Zamawiający załącza poprawione pakiety/arkusze asortymentowo-cenowe do odpowiedzi. 

Pytanie 71. Dotyczy: Arkusz wymagań do pakietów (AIT) Pakiet 15 Odczynniki do 

Immunodiagnostyki wraz z dzierżawą analizatora – badania pilne. Pkt. 10. „Procedura 

codziennego czyszczenia systemu za pomocą odpowiednich detergentów nie dłużej niż 15 minut.” 

Czy zamawiający dopuści analizator w przypadku którego procedura codziennego czyszczenia 
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systemu za pomocą odpowiednich detergentów wynosi do 20 minut? 

Odp. Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 72. Dotyczy: Arkusz wymagań do pakietów (AIT)Pakiet 15 Odczynniki do 

Immunodiagnostyki wraz z dzierżawą analizatora – badania pilne. Pkt. 17. „Analizator wyposażony 

w podajnik próbek o pojemności minimum 50 probówek.” Prosimy o doprecyzowanie czy pod 

pojęciem podajnik zamawiający rozumie miejsce w analizatorze na minimum 50 probówek. 

Probówki wstawiane na pokład analizatora w rack-ach np. po 8 lub 10 probówek w rack-u z 

możliwością swobodnego dokładania oraz wyjmowania rack-ów z pokładu analizatora po 

zakończeniu pobierania próbki z ostatniej probówki w danym rack-u bez konieczności zmiany trybu 

pracy analizatora?    

Odp. Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 73. Dotyczy: Arkusz wymagań do pakietów (AIT). Pakiet 10 Odczynniki do 

immunodiagnostyki wraz z dzierżawą analizatora. Pkt. 25. „Wykonawca zapewni klimatyzację w 

pomieszczeniu nr. 254, zapewniającą wymagane przez analizator warunki otoczenia.”W celu 

zaoferowania odpowiedniego klimatyzatora prosimy o podanie powierzchni w m2 pomieszczenia w 

którym dany analizator ma się znajdować. 

Odp. 300 m3. 

Pytanie 74. Dotyczy: Wykaz oznaczeń do pakietów (pakiety_38) Pakiet nr 10 Odczynniki do 

immunodiagnostyki wraz z dzierżawą analizatora.Pkt. 9. „Przeciwciała HCV”. Czy zamawiający 

dopuści zaoferowanie zestawów do oznaczania Przeciwciał HCV na posiadany przez laboratorium 

aparat Mini Vidas lub Centaur XP? 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 

Pytanie 75. Dotyczy: Wykaz oznaczeń do pakietów (pakiety_38). Pakiet nr 10 Odczynniki do 

immunodiagnostyki wraz z dzierżawą analizatora. Pkt. 21. „Test potwierdzenia Hbs” 

W związku z deklarowaną niewielką ilością oznaczeń „Test potwierdzenia Hbs” prosimy o 

możliwość zaproponowania zlecania powyższych oznaczeń na zewnątrz (wysyłkowo) np. do 

Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie lub do dowolnej jednostki 

wskazanej przez Zamawiającego. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 76. Dotyczy: Arkusz wymagań do pakietów (AIT) Pakiet 11 Odczynniki do biochemii wraz z 

dzierżawą analizatora Pkt. 12. „Wydajność analizatora nie mniejsza niż 400 oznaczeń 

ISE/godzinę.” Czy zamawiający dopuści analizator o wydajności nie mniej niż 240 oznaczeń 

ISE/godzinę? 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 

Pytanie 77. Dotyczy: Arkusz wymagań do pakietów (AIT) Pakiet 11 Odczynniki do biochemii wraz z 

dzierżawą analizatora Pkt. 20. „Możliwość identyfikacji próbek badanych, kalibratorów i kontroli za 

pomocą kodów kreskowych.”Czy zamawiający dopuści analizator który posiada możliwość 

identyfikacji próbek badanych za pomocą kodów kreskowych natomiast kontrole i kalibratory są 

przypisane do odpowiedniego miejsca w przedziale/racku? 

Odp. Zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 78. Dotyczy: Arkusz wymagań do pakietów (AIT)Pakiet 11 Odczynniki do biochemii wraz z 

dzierżawą analizatora. Pkt. 21. „Analizator dwuigłowy” Czy zamawiający dopuści analizator 

trzyigłowy ( I igła próbkowa i II igły reagentowe/odczynnikowe)? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 79. Dotyczy: Arkusz wymagań do pakietów (AIT) Pakiet 11 Odczynniki do biochemii wraz z 

dzierżawą analizatora. Pkt. 26. „Możliwość ciągłego dostawiania próbek w statywach bez 

przerywania pracy lub zmiany trybu analizatora.” Czy zamawiający dopuści analizator który 

posiada karuzelę próbkową i wymaga w trakcie dokładania próbek zmiany trybu pracy? 

Odp. Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 80. Dotyczy: Arkusz wymagań do pakietów (AIT). Pakiet 11 Odczynniki do biochemii wraz 

z dzierżawą analizatora. Pkt. 36. „Analizator i oferowane odczynniki stanowią spójny system 

analityczny i pochodzą od jednego producenta. Dopuszcza się zaoferowanie maksymalnie 4 

zestawów odczynnikowych innego producenta.”Czy zamawiający dopuści aby oferowane 

odczynniki, kalibratory i kontrole były produkowane przez autoryzowanego dystrybutora 

oferowanego analizatora ma terenie Polski? Uzasadnienie: Oferowane analizatory posiadają 

system w pełni otwarty a tym samym umożliwia stosowanie odczynników, kontroli i kalibratorów 

różnych producentów. Oferowane odczynniki są w 100% kompatybilne a oferowane analizatory 

posiadają zwalidowane aplikacje do poszczególnych  odczynników. 

Odp. Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 81. Dotyczy: Arkusz wymagań do pakietów (AIT) Pakiet 11 Odczynniki do biochemii wraz z 

dzierżawą analizatora. Czy zamawiający wymaga aby ilość kontroli i kalibratorów była wyliczona 

zgodnie z trwałością produktu po otwarciu podaną przez producenta? 

Odp. Tak. 

Pytanie 82. Dotyczy: Wykaz oznaczeń do pakietów (pakiety_38). Pakiet nr 10 Odczynniki do 

immunodiagnostyki wraz z dzierżawą analizatora. Czy zamawiający wymaga aby ilość kontroli i 

kalibratorów była wyliczona zgodnie z trwałością produktu po otwarciu podaną przez producenta? 

Odp. Tak. 

Pytanie 83. Dotyczy: Arkusz wymagań do pakietów (AIT) Pakiet 15 Odczynniki do 

Immunodiagnostyki wraz z dzierżawą analizatora – badania pilne. Czy zamawiający wymaga aby 

ilość kontroli i kalibratorów była wyliczona zgodnie z trwałością produktu po otwarciu podaną przez 

producenta? 

Odp. Tak. 

Pytanie 84. Dotyczy: Arkusz wymagań do pakietów (AIT) Pakiet 15 Odczynniki do 

Immunodiagnostyki wraz z dzierżawą analizatora – badania pilne. Czy zamawiający wymaga aby 

oferowany analizator był fabrycznie nowy? 

Odp. Tak. Wymaga. 

Pytanie 85. Dotyczy: Arkusz wymagań do pakietów (AIT)Pakiet 11 Odczynniki do biochemii wraz z 

dzierżawą analizatora Pkt. 25. „Możliwość stosowania probówek różnej wielkości w statywie bez 

konieczności dzielenia próbek.” Czy zamawiający dopuści analizator umożliwiający stosowanie 
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probówek różnej wielkości w karuzeli próbkowej bez konieczności dzielenia próbek? 

Odp. Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 86. Dotyczy: Arkusz wymagań do pakietów (AIT)Pakiet 11 Odczynniki do biochemii wraz z 

dzierżawą analizatoraPkt. 29. „Objętość martwa max. 50 ul.” Czy zamawiający dopuści analizator 

którego minimalna objętość martwa wynosi 70 ul? 

Odp. Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 87. Dotyczy: Zwracamy się z prośbą o zmianę wartości od której naliczane będą kary w 

paragrafie 8   punkt 2d oraz 2e na % od wartości niezrealizowanej części umowy.  

Odp. Zapisy pozostają bez zmian. 

 
Pytanie 88.  Dotyczy punktu nr 8 (analizator główny). Czy z uwagi na fakt zmienności technologii 
pomiarowych  w zależności od producenta , Zamawiający zezwala , aby w oferowanych 
analizatorach hematologicznych wykorzystywana była  technologia pomiaru impedancji, 
absorbancji światła z wykorzystaniem jednorodnego  światła żarowego, cytometrii przepływowej? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 89.  Dotyczy punktu nr 13 (analizator pomocniczy). Czy Zamawiający zezwala na 
zaoferowanie analizatora dodatkowego o wydajności 50 morfologii/h? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 90. Dotyczy punktu nr 17 (analizator główny). Czy z uwagi na wymóg przesyłania 
wyników oznaczania frakcji niedojrzałych granulocytów w wartościach względnych i 
bezwzględnych do systemu LIS, Zamawiający wymaga, aby były to parametry diagnostyczne 
raportowane na wyniku pacjenta? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. Nie wymaga. 

Pytanie 91. Pytania do pakietu nr 11. Odczynniki do biochemii wraz z dzierżawą analizatora. 
Prosimy o potwierdzenie, że zaoferowana w postępowaniu Troponina ma być oznaczana metoda 
wysokoczułą z dostępnymi w ulotkach odczynnikowych wartościami 99 percentyla wyznaczonymi 
osobno dla kobiet i mężczyzn i bezwzględnymi wartościami diagnostycznymi „delta” oraz że test 
pozwala na zastosowanie 1 godzinnego algorytmu diagnostyki zawału mięśnia sercowego? 
Odp. Tak. 

                                                                              

 Z poważaniem  

 Dyrektor  
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