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W y k o n a w c y
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego
na  Dzierżawę gazometru wraz z  odczynnikami 

dla oddziału OIOM SP ZOZ MSWiA w Katowicach.  

                nr sprawy  24/18

Szanowni Państwo,
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku ,,Prawo zamówień publicznych" z późn. zm. uprzejmie 
informuję, iż skierowano do nas zapytania. W poniższej  tabelce, przedstawiamy treść zapytań wraz z 
odpowiedziami.

Lp. Pytanie Odpowiedzi

1.

Prosimy o dopuszczenie kaset z terminem ważności minimum 4 m-ce przy czym wielkość za-
oferowanej kasety (ilość testów do wykonania) zapewni płynną pracę aparatu a Wykonawca
dodatkowo przedstawi harmonogram dostaw, który zapewni ciągłość dostaw asortymentu z od-
powiednim terminem ważności.

Dopuszczamy

2. Prosimy o wydłużenie terminu dostawy analizatora do 10 dni od daty podpisania umowy
Dopuszczamy

3.
Prosimy o informację jaki system komputerowy istnieje w zakładzie Zamawiającego i dopre-
cyzowanie czy niezbędny sprzęt komputerowy oraz  wpięcie analizatora w system odbędzie się
na koszt Zamawiającego czy Wykonawcy.

Zamawiający  nie
wymaga.

4.
Prosimy o odstąpienie od wymogu bezpośredniego kontaktu z inżynierem serwisowym. Kon-
takt za pośrednictwem biura lub dedykowanego Centrum Obsługi zapewni szybkie przekiero-
wanie sprawy do aktualnie dostępnego inżyniera.

Nie odstąpimy

5.
Prosimy o zastąpienie w zapisach SIWZ i załącznikach wyrażenia „bezpłatnie” na „w ramach
czynszu dzierżawnego Nie

6.

Prosimy o usunięcie zapisów mówiących o konieczności dokonywania przeglądów. Zgodnie z
informacjami producenta oferowany analizator parametrów krytycznych nie posiada elemen-
tów, które podlegałyby przeglądom (wszystkie elementy pomiarowe zintegrowane są w wy-
mienialnym kartridżu pomiarowym). Wykonawca zapewnia obsługę autoryzowanego serwisu
na warunkach producenta zgodnie z posiadanymi certyfikatami szkoleniowymi

Nie

7. Prosimy o doprecyzowanie jaką częstotliwość wymaga Zamawiający dla programu kontroli ja-
kości SOWA MED? 2 razy w roku
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Lp. Pytanie Odpowiedzi

8.
Ad. Pkt 1 parametrów wymaganych:

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu oznaczania chloru i bilirubiny?

Zamawiający  może
zrezygnować  z
oznaczeń  chloru  i
bilirubiny

9.

Ad. Pkt 2 parametrów wymaganych:                                                                                              
Czy Zamawiający ze względu na lokalizację aparatu wymaga aby wszystkie kasety niezbędne 
do wykonania oznaczeń były wymieniane jednoczasowo i tym samym oferta zawierała jedna-
kowe ilości wszystkich typów kaset? (w przypadku aparatów pracujących na bazie więcej niż 
jednej kasety)

Nie wymaga

10.

Ad. Pkt 2 parametrów wymaganych:                                                                                              
Czy Zamawiający ze względu na lokalizację aparatu i konieczności zminimalizowania czynno-
ści obsługowych (wymaganie z pkt.5 parametrów granicznych) wymaga aparatu pracującego 
na bazie maksymalnie dwóch kaset?

Nie wymaga

11.
Ad. Pkt. 2 parametrów wymaganych:                                                                                             
Czy Zamawiający wymaga aby pojemnik na ścieki znajdował się w tzw. kasecie roztworów 
czyli razem z odczynnikami, płynami myjącymi i kontroli jakości?

Nie wymaga

12.

Ad.Pkt.4 parametrówwymaganych:                                                                                                
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na analizator w którym wszystkie elementy wymienialne takie
jak odczynniki, płyny kontrolne, walidacyjne, myjące, hermetycznie zamknięty pojemnik na 
ścieki oraz sensory znajdują się w jednej kasecie odczynnikowo-sensorowej  i który wyposażo-
ny jest w Inteligentny System Zarządzania Jakością (iQM)? W systemie iQM kalibracja senso-
rów/elementów pomiarowych dla poszczególnych parametrów jest ustawiona fabrycznie i za-
pisana  elektronicznie w czipie każdej kasety odczynnikowo-sensorowej. Po instalacji kasety 
przeprowadzana jest walidacja kasety za pomocą dedykowanych roztworów w celu sprawdze-
nia integralności kasety w tym m. in. sprawdzenia fabrycznej kalibracji . Po pomyślnej walida-
cji kasety włącza się automatyczna kontrola iQM, która działa przez cały okres żywotności ka-
sety.  iQM w sposób automatyczny, bez dodatkowych kosztów przeprowadza kontrolę  za po-
mocą płynów kontrolnych PCS znajdujących się w kasecie odczynnikowo-sensorowej. Auto-
matyczna kontrola przeprowadzana jest co najmniej po każdym oznaczeniu. iQM dodatkowo 
wykrywa powszechne błędy m.in. mikroskrzepy, pęcherze powietrza, substancje mogące wy-
woływać interferencje, przeprowadza automatyczne czynności naprawcze oraz dokumentuje 
zarówno wykryte błędy jak i przeprowadzone działania korygujące.

Tak  zamawiający
dopuszcza
wymienione
propozycje

13.

Ad.  Pkt.5  parametrów  wymaganych:
Prosimy  o  uszczegółowienie  wymogu:  „Analizator  nie  wymagający  żadnych  procedur
konserwacyjnych  typu  odbiałczanie,  przemywanie,  czyszczenie”.,  czy  Zamawiający  nie
dopuszcza  aparatu  wymagającego  wymiany  czy  też  odbiałczania  np.  sondy  aspiracyjnej,
jakichkolwiek uszczelek,  uchwytów uszczelek niezależnie od tego czy czynności  te miałby
wykonywać użytkownik czy też serwis ? (z praktyki wiadomo, że nie jest możliwe dokładne
zaplanowanie wymiany czy też tego typu drobnych konserwacji i w praktyce albo wykonuje to
użytkownik, albo skutkuje to przestojem aparatu i oczekiwaniem na przyjazd serwisu)

Zgodne z SIWZ

14.
Czy Zamawiający wymaga, ze względu na lokalizację aparatu na oddziale  badań kontroli 
jakości po każdym oznaczeniu wkalkulowanych w ofertę? Nie wymaga

15.
Czy Zamawiający przyzna punkty w ocenie jakościowej za aparat pracujący na bazie tylko 
jednej wielotestowej kasety? Nie
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Lp. Pytanie Odpowiedzi

16.

Ad. pkt 1 parametrów podlegających ocenie.                                                                                
Prosimy o uszczegółowienie wymogu. „Zestawy odczynnikowe przechowywane w 
temperaturze pokojowej.” Czy Zamawiający ma na myśli przechowywanie wszystkich 
rodzajów kaset niezbędnych do wykonania badań w temperaturze pokojowej, także kasety 
sensorowej?

Zamawiający
rezygnuje  z  oceny
tego parametru i nie
będzie wymagał  od
Wykonawcy  aby
Zestawy
odczynnikowe
przechowywane  w
temperaturze
pokojowej 

Powyższe odpowiedzi na część zapytań zawartych we wnioskach o wyjaśnienie treści SIWZ
prowadzą do zmiany treści SIWZ.
W związku z powyższym Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 04 stycznia
2018 r.  Stosowne zawiadomienie o zmianie SIWZ Zamawiający zamieści na swojej stronie

internetowej. Zamawiający dokona stosownej zmiany w Ogłoszeniu o zamówieniu.
Termin składania ofert ulega zmianie. Składanie ofert 04.01.2018 do godz. 10:00 Otwarcie ofert nastąpi o
godz. 10:15

                                                           Z poważaniem
                                   Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Katowicach

                               dr n.med. Piotr Grazda
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