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Znak sprawy:  DZP.270-22/12 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawę 

odczynników do badań moczu wraz z dzierŜawą analizatora. 
Numer ogłoszenia: 142030 - 2012; data zamieszczenia: 04.05.2012 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba w Piekarach 
Śląskich ul. Bytomska 62 informuje, iŜ na ww. postępowanie do Zamawiającego wpłynęły następujące 
zapytania, które prezentujemy wraz z wyjaśnieniami: 

 
PYTANIE 1 

Dot. załącznika nr 2 – parametry wymagane dotyczące analizatora moczu 
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie pasków 10 parametrowych tj. krew, bilurbina, urobilogen, ketony, 
białko, azotyny, glukoza pH, SG ( cięŜar właściwy), leukocyty? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania pasków 10 parametrowych 
 
PYTANIE 2 

W związku z wymogiem opisanym w Załączniku nr 2, pkt 18 – czy Zamawiający mógłby podać jaki system 
informatyczny posiada? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iŜ jest uŜytkownikiem systemu LIS KS  Kamsoft S.A. 
 
PYTANIE 3  

Jaki system informatyczny posiada Zamawiający 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iŜ jest uŜytkownikiem systemu LIS KS  Kamsoft S.A. 
 
PYTANIE 4 

Czy Zamawiający dopuści aparat z opcją kodowania nowej serii testów paskowych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iŜ nie dopuszcza aparatu z opcją kodowania nowej serii testów paskowych. 
 
PYTANIE5 

Dotyczy: pkt 1. Parametrów wymaganych dotyczących analizatora moczu, załącznik nr 2: 
1. Prosimy o potwierdzenie Ŝe Zamawiający dopuszcza analizator fabrycznie nowy lub analizator 

uŜywany, model/ egzemplarz nie starszy niŜ z 2009 r ?  

Odpowiedź: 
1. Zamawiający potwierdza , Ŝe dopuszcza analizator fabrycznie nowy lub analizator uŜywany, model / 

egzemplarz nie starszy niŜ 2009 
 
 



PYTANIE 6 

Dotyczy: pkt 4 i 10 Parametrów wymaganych dotyczących analizatora moczu, załącznik nr 2 oraz poz. 1 tabeli 
nr 1 załącznika nr 1: 

2. Prosimy o potwierdzenie Ŝe Zamawiający wpisując kwas askorbinowy w pkt 4 parametrów granicznych 

miał na myśli wymóg zaoferowania pasków charakteryzujących się zabezpieczeniem przed 

interferencją kwasu askorbinowego określony w punkcie 10 parametrów granicznych. 

3. Czy Zamawiający wymaga podania zastosowanej substancji przeciwdziałającej interferencjom? 

Odpowiedź: 

Ad. 2. Zamawiający potwierdza Ŝe miał na myśli zaoferowanie pasków charakteryzujących się zabezpieczeniem 
przed interferencją kwasu askorbinowego lub wykazania jego obecności w badanym moczu 
Ad. 3.  

Zamawiający wymaga w przypadku pasków bez kwasu askorbinowego podania zastosowania substancji 
przeciwdziałającej interferencjom.   
 

PYTANIE 7 

Dotyczy: pkt 7 Parametrów wymaganych dotyczących analizatora moczu, załącznik nr 2: 
4.  W związku z dopuszczeniem moŜliwości spełnienia punktu 7 przez program zewnętrzny dostarczony 

razem z analizatorem prosimy o podanie parametrów technicznych komputera na którym ma być 

zainstalowany dopuszczony program. 

5. W związku z koniecznością podłączenia zaoferowanego analizatora do LSI, prosimy o potwierdzenie Ŝe 

Zamawiający wymaga moŜliwości wydruku danych dotyczących koloru i klarowności zarówno z 

systemu jak i drukarki wewnętrznej aparatu. W razie awarii systemu informatycznego Zamawiający 

będzie miał moŜliwość uzyskania pełnego wydruku wyniku 

Odpowiedź: 

Ad. 4 

Zamawiający posiada komputer . P4 , 2GHz, 1GB RAM , HDD 80GB , system Windows XP.   
Ad. 5 

Zamawiający  nie wymaga moŜliwości wydruku danych dotyczących koloru i klarowności zarówno z systemu 
jak i z drukarki wewnętrznej aparatu. 
 

PYTANIE 8 

Dotyczy: pkt 9 Parametrów wymaganych dotyczących analizatora moczu, załącznik nr 2: 
6. Czy Zamawiający dopuści moŜliwość zaoferowania analizatora z opcją wprowadzania wyników 

mikroskopowego badania moczu przy pomocy tzw. przystawki osadowej działającej na podobnej 

zasadzie jak wewnętrzna czy zewnętrzna klawiatura (pod odpowiednimi klawiszami zaprogramowane 

są poszczególne składniki osadu moczu)?  

7. Czy Zamawiający wymaga wprowadzania tych danych (wyniku osadu) równieŜ  bezpośrednio do 

wyniku w aparacie? 

Odpowiedź: 

Ad. 6. 

Zamawiający dopuści moŜliwość zaoferowania analizatora z opcją wprowadzania wyników mikroskopowego 
badania moczu przy pomocy tzw. przystawki osadowej działającej na podobnej zasadzie jak wewnętrzna czy 
zewnętrzna klawiatura  

 

Ad. 7 

Zamawiający nie wymaga wprowadzania tych danych ( wyników osadu) równieŜ bezpośrednio do wyników w 
aparacie  
 

PYTANIE 9 

Dotyczy: pkt 11 Parametrów wymaganych dotyczących analizatora moczu, załącznik nr 2: 
8. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie materiału do kontroli wewnątrzlaboratoryjnej pochodzącego 

od innego producenta niŜ producent aparatu? Termin waŜności materiału kontrolnego po otworzeniu 

buteleczki wynosi 30 dni. 



9. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga systemu kontroli jakości w oparciu o mocz 

kontrolny zgodny z międzynarodowymi zaleceniami, tzn spreparowany na bazie moczu ludzkiego czyli 

pod względem składu podobny do oznaczanej próbki? 

Odpowiedź: 

Ad. 8 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiału do kontroli wewnatrzlaboratoryjnej pochodzącego  od 
innego producenta niŜ producent aparatu  z terminem waŜności materiału kontrolnego  po otworzeniu stabilnego 
przez okres 30 dni . Wymagane jest doszacowanie ilości materiału kontrolnego z uwzględnieniem terminu 
waŜności po otwarciu butelki zgodnie z punktem 11.   
Ad. 9  

Zamawiający nie wymaga systemu kontroli jakości w oparciu o mocz kontrolny spreparowany na bazie moczu 
ludzkiego   
 

PYTANIE 10 

Dotyczy: pkt 12 Parametrów wymaganych dotyczących analizatora moczu, załącznik nr 2: 
10. Zgodnie z ideą kontroli zewnętrznej/ międzynarodowej która powinna być niezaleŜna od producenta 

odczynników i aparatu prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga zaoferowania uczestnictwa 
w uznanej międzynarodowej zewnętrznej kontroli jakości typu LabQuality lub kontroli Randox? 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zaoferowania uczestnictwa w międzynarodowej zewnętrznej kontroli jakości  typu 
LABQUALITY lub RANDOX 
 
PYTANIE 11 

Dotyczy: pkt 14 Parametrów wymaganych dotyczących analizatora moczu, załącznik nr 2: 
11. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu do analizy moczu z menu obsługi w języku 

angielskim? Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi w j. polskim wraz z zawartymi w niej 

komunikatami o błędach. Dodatkowo biorąc pod uwagę konieczność zaoferowania analizatora wraz z 

podłączeniem go do systemu LSI (pkt. 18 parametrów granicznych) Zamawiający będzie miał 

moŜliwość obsługi analizatora w języku polskim. 

Odpowiedź: 
Zamawiający  dopuści zaoferowanie aparatu z menu w języku angielskim, pod warunkiem ,Ŝe wykonawca 
dostarczy instrukcje obsługi w języku polskim wraz zawartymi w niej komunikatami o błędach 
 
PYTANIE 12 

Dotyczy: poz. 1 tabeli nr 2, załącznika nr 1 oraz poz. 1 załącznika nr 3: 
12. Czy w związku z tym Ŝe Zamawiający w tabeli nr 2 wyspecyfikował osobną pozycję „kalibratory”, 

Zamawiający równowaŜnie oceni analizator  kalibrujący się automatycznie przy uŜyciu wewnętrznego 
paska kalibracyjnego oraz dodatkowo rekalibrowanego za pomocą zewnętrznych pasków kalibracyjnych 
? W warunkach pracy rutynowej rekalibracja zalecana jest nie częściej niŜ raz na 4 tygodnie. 

13. Czy Zamawiający wymaga równieŜ podglądu i wydruku danych kalibracji zawierającego wartości dla 
poszczególnych parametrów?  
Szczegółowy raport kalibracji daje operatorowi moŜliwość właściwej weryfikacji błędnego odczytu 

danego parametru i szybsze usuniecie ewentualnej przyczyny powstałego błędu.  

Odpowiedź: 
Ad. 12  
Zamawiający oceni sposób kalibracji   aparatu zgodnie z SIWZ 
Ad. 13 
Zamawiający nie wymaga. 
 
PYTANIE 13 

Do jakiego do informatycznego systemu LIS ma być podłączony analizator? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, Ŝe jest uŜytkownikiem LIS firmy KS Kamsoft Spółka Akcyjna 
 
PYTANIE 14 

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z analizatorem komputera, czy teŜ komputer jest na wyposaŜeniu 
laboratorium i będzie wykorzystywany do współpracy z podłączonym analizatorem? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga dostarczenia wraz z aparatem komputera. 



 
 
PYTANIE 15 

Dot. parametrów analizatora moczu: 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, by paski charakteryzowały się zabezpieczeniem przed interferencją 
kwasu askorbinowego na oznaczenia innych składników obecnych w moczu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie odstąpi od wymogu , zabezpieczenia pasków przed interferencją kwasu askorbinowego. 
 
MODYFIKACJE: 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje SIWZ w następujący 
sposób: 

1. W SIWZ w punkcie 3. Dodaje się ppkt 5 o brzmieniu: „5. Wszędzie tam gdzie przedmiot zamówienia 
opisuje się ze wskazaniem znaków towarowych, lub pochodzenia przyjmuje się, Ŝe zapisom tym 
towarzyszy zapis lub równowaŜne. Zamawiający dopuszcza zatem złoŜenie ofert równowaŜnych w tym 
zakresie tzn. o parametrach nie gorszych niŜ opisane w SIWZ. Udowodnienie równowaŜności leŜy po 
stronie wykonawcy.” 

2. W SIWZ w załączniku nr 2 w tabeli lp. 12 zapis „Zapewnienie w ramach kontraktu bez odrębnego 
wynagrodzenia  uczestnictwa w programie zewnętrznej kontroli jakości wyników badań (2 x do roku 
kontrola badania ogólnego moczu – kontrola pasków i badania mikroskopowego moczu).” 
Zastępuje się zapisem „Zapewnienie w ramach kontraktu bez odrębnego wynagrodzenia  uczestnictwa 
w programie zewnętrznej kontroli jakości wyników badań typu LABQUALITY lub RANDOX lub 
równowaŜnych 
 (2 x do roku kontrola badania ogólnego moczu – kontrola pasków i badania mikroskopowego 

moczu).” 

3. W SIWZ w punkcie 11. Termin składania i otwarcia ofert. zapisy „14.05.2012” zastępuje 
się zapisami „16.05.2012”. 

 
W związku z wprowadzonymi modyfikacjami wymagającymi wprowadzenia zmian w ofertach zamawiający 
przedłuŜa termin składania ofert na dzień „16.05.2012”. Godziny pozostają bez zmian. 
 
 

Z powaŜaniem 
 


