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                                      Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 
                                 PUM w Szczecinie 

                                      Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 
                                              Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13  

        
Szczecin, dn. 29.05.2015 r. 

Znak sprawy: ZP/220/54/15 
w sprawie: dostawy odczynników, materiałów zużywalnych, kalibratorów, materiałów 
kontrolnych do oznaczeń z zakresu analityki ogólnej wraz z dzierżawą 3 analizatorów 
 

 

Wyjaśnienie nr  1 
 

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 
Wykonawca nr 1 
 
Dotyczy Części A i B, Załącznik nr 4 A: 
1. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednego analizatora składającego się z 
dwóch modułów (części paskowej i części osadowej) bezpośrednio ze sobą połączonych, 
który umożliwia kompleksową ocenę moczu bez konieczności ręcznego przenoszenia próbki 
badanej pomiędzy analizatorami? Oferowany analizator posiada łączną wydajność do 116 
próbek na godz., automatyczny podajnik na 75 próbek z możliwością ciągłego doładowania, 
 łączną wymaganą objętość próbki poniżej 3 ml i możliwość zapamiętania do 10 000 
kompletnych wyników (wynik z paska i wynik osadu wraz ze zdjęciami)? 
Jeśli tak, to czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednego urzadzenia zasilania 
awaryjnego UPS o czasie podtrzymania pracy analizatora minimum 30 minut? 
 
Odpowiedź: NIE DOPUSZCZA 
 
Dotyczy pkt. A 3 i B 3, Załącznik nr 4 A: 
2. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatorów posiadających podajniki 
na 75 próbek z możliwością ciągłego  doładowania próbek? 
 
Odpowiedź: NIE DOPUSZCZA 
 
Dotyczy pkt. A 10 i 11, Załącznik nr 4 A: 
3. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pasków testowych oznaczających 10 
parametrów fizyko-chemicznych, charakteryzujących się eliminacją wpływu kwasu 
askorbinowego na wyniki glukozy i krwi a nie jego oznaczaniem (jako jedenasty parametr)?  
 
Odpowiedź: NIE DOPUSZCZA 
 
4. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pasków konfekcjonowanych po 400 
sztuk bezpośrednio ładowanych do analizatora? Termin stabilności w analizatorze dla 
oferowanych pasków wynosi 14 dni. 
 
Odpowiedź: NIE DOPUSZCZA 
 
Dotyczy pkt. A 13, B 13 i D 10, Załacznik nr 4 A: 
5. W związku z Art. 2 pkt. 38 Rozdział 1 i Art. 14. Rozdział 2 Ustawy o wyrobach 
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medycznych zwracamy się z prośbą o dopuszczenie analizatorów z oprogramowaniem w 
języku angielskim z pełną instrukcja w języku polskim. Dodatkowo biorąc pod uwagę 
konieczność podłączenia analizatora do systemu informatycznego (pkt. C 1 i D 15 
parametrów granicznych ), Zamawiający będzie miał możliwość obsługi ww sprzętu w języku 
polskim. 
 
Odpowiedź: NIE DOPUSZCZA 
 
Dotyczy pkt. A 14, Załącznik nr 4 A: 
6. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora pasków z wbudowanym 
czytnikiem kodów oraz drukarką zewnętrzna będącą na wyposażeniu analizatora? 
 
Odpowiedź: NIE DOPUSZCZA 
 
Dotyczy pkt. A 16, Załacznik nr 4 A: 
7. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora dokonującego odczytu 
paska przy 4 dł. fali - 465, 528, 560 i 615 nm? 
 
Odpowiedź: NIE DOPUSZCZA 
 
Dotyczy pkt. A 17, Załącznik nr 4 A: 
8. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek zaoferowanie pasków o czułości dla pola 
białka 8-12 mg/dl, i dla pola glukozy 30-40 mg/dl? 
 
Odpowiedź: NIE DOPUSZCZA 
 
Dotyczy pkt. B 7 i 8, Załącznik nr 4 A: 
9. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora osadu który umożliwia 
ilościowe oznaczanie 2 parametrów (RBC, WBC) oraz półilościowe i jakościowe oznaczanie 
9 parametrów: wałeczków szklistych, wałeczków patologicznych, nabłonków, nabłonków 
patologicznych, bakterii, drożdży, kryształów, śluzu i nasienia,  
przy czy wynik dla wszystkich parametrów podawany jest jako konkretną wartość a nie 
zakres wartości np. 3 nabłonki w polu widzenia a nie nabłonki od 0-5 w polu widzenia? 
Analizator posiada również możliwość utworzenia dodatkowych podklas składników. 
 
Odpowiedź: NIE DOPUSZCZA 
 
Dotyczy pkt. B 18, Załącznik nr 4 A: 
10. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora w którym zastosowana 
technologia mikroskopii z dokumentacją fotograficzną dokonuje analizy 15 zdjęć pól 
widzenia dla każdej próbki i nie wymaga wykonania większej liczby zdjęć ? 
Każde zdjęcie odzwierciedla rzeczywisty obraz pola widzenia jaki użytkownik może 
zobaczyć przy użyciu mikroskopu. 
 
Odpowiedź: NIE DOPUSZCZA 
 
Dotyczy pkt. D 5, Załącznik nr 4 A: 
11. W związku z wymogiem zaoferowania analizatora wraz z podłączeniem do LSI 
(Infomedica), czy Zamawiający uzna za spełniony warunek zaoferowanie analizatora z opcją 
wprowadzania wyników badania osadu do wyniku w aparacie przy pomocy komputera sieci? 
 
Odpowiedź: NIE DOPUSZCZA 
 
 Dotyczy pkt. D 7 i 8, Załącznik nr 4 A: 
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12. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pasków oznaczających 10 
parametrów fizyko-chemicznych z 11 polem kompensacyjnym na którym analizator 
automatycznie oznacza barwę, charakteryzujących się eliminacją wpływu kwasu 
askorbinowego na wynik glukozy i krwi a nie jego oznaczaniem, konfekcjonowanych w 
opakowania po 100 sztuk?  
 
Odpowiedź: NIE DOPUSZCZA 
 
Dotyczy pkt. D 9, Załącznik nr 4 A: 
13. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania półautomatycznego analizatora z 
możliwością zapamiętania 1000 wyników pacjentów i 300 wyników kontroli? 
 
Odpowiedź: NIE DOPUSZCZA 
 
Dotyczy pkt. D 11, Załącznik nr 4 A: 
14. Czy Zamawiający dopuści możliwość analizatora posiadającego wbudowana drukarkę 
oraz zewnętrzny czytnik kodów kreskowych? 
 
NIE DOPUSZCZA 
 
Dotyczy pkt. D 13, Załącznik nr 4 A: 
15. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora dokonującego odczytu 
paska przy 3 dł. fali - 470, 555 i 620 nm? 
 
Odpowiedź: NIE DOPUSZCZA 
 
Dotyczy pkt. D 14, Załącznik nr 4 A: 
16. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek zaoferowanie pasków o czułości dla pola 
białka 12-18 mg/dl, i dla pola glukozy 30-40 mg/dl? 
 
Odpowiedź: NIE DOPUSZCZA 
 
Dotyczy formularza cen jednostkowych, załącznik nr 4: 
17. Prosimy o doprecyzowanie jaką ilość oznaczeń Zamawiający zamierza wykonywać na 
analizatorze automatycznym i półautomatycznym pasków?  
 
Odpowiedź: 
70 000 / 3 lata – automat 
5 000 /3 lata - półautomat 
 
18. Prosimy o doprecyzowanie z jaką częstotliwością, na ilu poziomach i ile dni w tygodniu 
Zamawiający zamierza wykonywać kontrolę wewnątrzlaboratoryjną? 
 
Odpowiedź: Codziennie 3 poziomy 
 
19. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania kontroli 
międzynarodowej wycenionej w formularzu asortymentowo-cenowym czy zaoferowania jej 
bezpłatnie zgodnie z warunkiem pkt. C 5? 
 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania kontroli międzynarodowej wycenionej w 
formularzu asortymentowo-cenowym. Oczywistym jest, iż każda usługa/produkt który jest 
przedmiotem sprzedaży posiada swoją wartość, którą musi ponieść Kupujący. 
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W Załączniku nr 4 A stanowiącym opis wymagań dla 3 analizatorów w pkt. C 5 Zamawiający 
wskazał, że  Pełen koszt kontroli ponosi Wykonawca. 
Zapis ten należy rozumieć następująco: „Na Wykonawcy spoczywa obowiązek ustalenia 
instytucji zajmującej się kontrolą międzynarodową oraz  zagwarantowania Zamawiającemu 
możliwości wykonania kontroli przez tę instytucję”. 
 
Dot.: Rozdział III Wzór umowy  
20.  Par. 3 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,60%’’ na ,,80%’’? 
 
Odpowiedź: NIE 
 
21. Par. 11 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to by Wykonawca był zobowiązany do 
wymiany wadliwego elementu lub podzespołu? 
 
Odpowiedź: NIE 
 
22. Par. 13 ust. 1  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od 
daty wystawienia faktury? 
 
Odpowiedź: NIE 
 
23. Par. 15 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to by opóźnienie o którym mowa w par.16 
wynosiło minimum 3 dni robocze? 
 
Odpowiedź: NIE 
 
24. Par. 16 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,W razie niewykonania lub 
nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest zapłacić 
Zamawiającemu kary umowne:’’ na ,,W razie niewykonania lub nienależytego wykonania 
przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiający może naliczyć kary umowne:’’ 
 
Odpowiedź: NIE 
 
25. Par. 16 ust. 1 a) Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, 
aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. 
niezrealizowanej części umowy. 
Uzasadnienie: 
Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla 
przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie 
kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter 
rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną 
szkodą a wysokością kary umownej. 
 
Odpowiedź: NIE 
 
26. Par. 16 ust. 1 b) – e) i ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa 
 „opóźnienie” na  „zwłoka”? 
Uzasadnienie: 
„Opóźnienie” oznacza uchybienie terminowi bez względu na przyczynę tego uchybienia, 
natomiast „zwłoka” zgodnie z art. 476 K.C., następuje w sytuacji gdy dłużnik nie spełnia 
świadczenia w skutek  okoliczności za które ponosi odpowiedzialność.  Kara umowna 
skategoryzowana jako zryczałtowane odszkodowanie,  powinna być wymagalna  wyłącznie 
jeżeli została spowodowana okolicznościami, za które dłużnik (Wykonawca) ponosi 
odpowiedzialność na zasadach ogólnych.   Z powyższych przesłanek wynika, iż dla 
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zachowania istoty instytucji kary umownej   - nie może ona zostać zastrzeżona  na wypadek 
niedotrzymania terminu wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi. 
 
Odpowiedź: NIE 
 
27. Par. 16 ust. 4 Prosimy o modyfikację zapisu aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego 
opisanego w par. 16 ust. 4 wykluczało zastosowanie kar umownych. 
 
Odpowiedź: NIE 
 
Termin składania ofert upływa dnia 03.06.2015 r. o godz. 08:30. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.06.2015 r. o godz. 09:00  
 
 
                                                                                               
                                                                                              Z poważaniem  


