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WYJAŚNIENIA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.
U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zmn. ) zawiadamia się, że w postępowaniu nr 3/2015 na dzierżawę
analizatora immunochemicznego wraz z dostawą reagentów na potrzeby PCZ w Kamiennej Górze
Sp. z o. o. w dniu 03.06.2015r. wpłynęły zapytania o treści j/n:

1. Czy Zamawiający dopuści wykonywanie badania D-Dimer na dodatkowym aparacie BACK-UP
(punkt 13. Tabela parametry minimalne), przewidzianym do wykonywania citowych
parametrów kardiologicznych (Troponina)?
Odp: Tak, dopuszcza.
2. Czy Zamawiający dopuści analizator wolnostojący, zamiast analizatora nastołowego?
Odp: Tak, dopuszcza.
3. Czy Zamawiający dopuści, aby szybkość otrzymywanych wyników dla poszczególnych badań
wynosiła: 29 min- w przypadku badań jednostopniowych, 36-43 min w przypadku badań
dwustopniowych, 15 min- badania pilne STAT?
Odp: Tak, dopuszcza.
Dnia 3 czerwca 2015 r. wpłynęły kolejne pytania o treści:
Dokument
5 PARAMETRY
TECHNICZNE
–
WARUNKI
GRANICZNE ANALIZATOR
IMMUNOCHEMICZNY
Prosimy o wyrażenie zgodny na oznaczanie DD na aparacie back up dla parametrów kardiologicznych.
Odp: Tak, wyraża zgodę.
Prosimy o wyjaśnienie, czy pod określeniem hTSH (ultra) Zamawiający wymaga zaoferowania testu,
spełniającego wymogi międzynarodowych towarzystw endokrynologicznych i NACB, który jest
testem 3 generacji, o czułości funkcjonalnej nie gorszej niż 0,02 mIU/L?
Odp: Nie wymaga, ale dopuszcza.
Czy za spełnienie warunku "Kalibracja i rekalibracja w serii odczynników" Zamawiający uzna
trwałość kalibracji dla serii odczynników i rekalibrację zgodnie z wymogami ulotki metodczynejj min.
gdy wyniki kontroli jakości wykraczają poza ustalone zakresy?
Odp: Tak.
Prosimy o wyrażenie zgody, by opisany w Lp.15 wymóg realizowany był poprzez laboratoryjny
system informatyczny, do którego podłączony będzie analizator.
Odp: Tak, wyrażamy zgodę.

Dotyczy wzoru umowy
Ust. 14 Prosimy o uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: „za wyjątkiem
okoliczności, gdy konieczność dokonania naprawy powstała z winy Zamawiającego na skutek
nieprawidłowej eksploatacji przedmiotu dzierżawy. Wówczas koszty napraw i części zamiennych
pokrywa Zamawiający”.
Odp: Wyrażamy zgodę na powyższy zapis.
Ust. 16 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „zmniejszenie nie może przekraczać 20%
całkowitej wartości umowy”.
Zgodnie z opinią UZP instytucja prawa opcji zakłada, że zamawiający każdorazowo określa minimalny
poziom zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne i
właściwe dokonanie wyceny oferty, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres, którego realizacja jest
uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności i stanowi uprawnienie zamawiającego, z
którego może, ale nie musi on skorzystać. W orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 stycznia
2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyka jest określenie przez
zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości,
czy wartości, którą na pewno wyda na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. „Taki sposób
określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, który nakazuje,
aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny”. Izba uznała ponadto w
tym przypadku, że „zamawiający zastosował praktykę handlową, która pozostawia wykonawcę w
niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia
kalkulację ceny umownej. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze
kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności z zasada równości stron umowy”. Instytucja prawa opcji
pozwala zatem na precyzyjne określenie poziomu zamówienia, który zostanie przez zamawiającego
zrealizowany, co pozwala wykonawcom na prawidłowe dokonanie wyceny oferty (por. wyrok KIO z
dnia 23 lipca 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1447/10, wyrok KIO z dnia, sygn. akt KIO/UZP 2376/10).
Odp: Nie wyrażamy zgody na wprowadzenie powyższego zapisu.
Ust. 28 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu na zgłoszenie serwisu, aby następowało
ono następnego dnia roboczego po otrzymaniu zgłoszenia?,
Odp: Zamawiający wydłuża termin serwisu do 48 godzin. W związku z powyższym ulega
zmianie zapis 28 umowy na: „Czas zgłoszenia serwisu do Zamawiającego nastąpi w ciągu
dwóch dni roboczych po otrzymaniu zgłoszenia w dzień roboczy od chwili telefonicznego
zawiadomienia.”
Nowy poprawiony wzór umowy w załączeniu do niniejszego pisma.
W tym samym terminie wpłynęły kolejne pytania:
Dotyczy: Ogólne warunki Umowy, paragraf 21
1. Dotyczy pkt. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie przyjazdu inż.
Serwisowego do 48 h?
Odp: Zmienia się zapis paragrafu na:” Wykonawca zapewni przyjazd inż. serwisowego do 48 h po
zgłoszeniu w dni robocze.”
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na próbę usunięcia ewentualnych usterek podczas
kontaktu inż. Serwisu z personelem laboratorium w rezultacie może skrócić czas
usunięcia usterki do pojedynczych minut.
Odp: Tak, wyraża zgodę.
Dotyczy: Części IV Przedmiotu zamówienia
1. Czy Zamawiający zgodzi się aby jeden z parametrów D-dimery wykonywany był na
analizatorze biochemicznym, który pracuje w Laboratorium Zamawiającego?

Odp: Tak.
2. Czy Zamawiający w przypadku awarii aparatu immunochemicznego zgodzi się na rozwiązanie
BACK-UP w postaci wykonywania citowych parametrów kardiologicznych tj Troponiny I
szybkim testem immunochromatograficznym? Jest to test diagnostyczny przeznaczony do
wykrywania ludzkiej sercowej Troponiny I we krwi pełnej, surowicy lub osoczu. Pomocny w
diagnostyce zawału serca.
Odp: Tak.
3. Czy Zamawiający uwzględnił w podanej ilości badań testy na kontrolę i kalibrację? Jeśli nie to
prosimy o podanie harmonogramu kontroli.
Odp: Tak, uwzględnił.
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w przypadku HbSAg czas oznaczenia wynosił 55 minut, a
dla testu TSH w wersji podstawowej 45 minut, a wersji „fast” 20 minut. Czas wykonania
citowego parametru cTnI wynosi poniżej 13 minut.
Odp: Tak.

Osobą do kontaktu w sprawie jest p. mgr Ewelina Wincza – kierownik działu zam. publicznych
075/744-90-33.
Powyższe informacje są wiążące dla stron postępowania z chwilą ich otrzymania.
sporządziła: mgr Ewelina Wincza

z poważaniem
Prezes Zarządu
mgr Wiktor Król

