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LAS-852/2788/1-PN/75-2015      Rybnik, dnia 05.05.2016 r. 
 

Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostaw ę systemów automatycznych: do bada ń  
mikrobiologicznych oraz do bada ń moczu wraz z dzier żawą urządzeń, 

zamówienie: LAS-852/2788-PN/75-2015  
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych 

w dniu 26.04.2016 r., pod nr 102872 - 2016 
 

W związku z wniesionymi przez wykonawców zapytaniami, zamawiający udziela nastę-
pujących odpowiedzi. Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje. 
 

Pytanie 1 : „Dotyczy Pakietu nr 2, pkt 1 parametrów technicznych: Czy Zamawiający 
wymagając aparatu najnowszego technologicznie miał na myśli aparat 
wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016 roku?” 

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący modyfikuje wymagania w tym zakresie zast ępując 
dotychczasowy zapis punktu 1 w zał ączniku nr 1.2 dla pakietu nr 2 zapisem: „ Aparat 
najnowszy technologicznie z oferty danego producent a nie starszy ni ż - data produkcji 
2014.” Sporz ądzając ofert ę należy powy ższą korekt ę nanieść w kolumnie „Wymagane 
funkcje / parametry” pod rygorem odrzucenia oferty.  
 

Pytanie 2 : „Dotyczy Pakietu nr 2, pkt 2 i parametrów technicznych: Czy Zamawiający 
określając wydajność analizatora miał na myśli aparat o wydajności powyżej 500 
oznaczeń na godzinę? Ponieważ przy tak dużej ilości badań zadeklarowanej przez 
Zamawiającego, aparat o wydajności min. 120 oznaczeń na godzinę będzie za 
wolny i wykonywanie badań znacząco się wydłuży.” 

Odpowied ź 2: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w zakresie opisanym w pytaniu.  
 

Pytanie 3 : „Czy Zamawiający wymaga aby analizator (główny i back-up), paski i kontrole 
pochodziły od jednego producenta.” 

Odpowied ź 3: Zgodnie z nagłówkiem pierwszej kolumny w zał ączniku nr 1.2 dla pakietu 
nr 2 (gdzie przewiduje si ę analizator główny i back-up): 

 
„ Nazwa, typ, model, producent i klasa wyrobu medyczn ego 

dla urz ądzenia głównego i backup 
(w przypadku zaoferowania ró żnych typów i modeli  

- niniejsz ą tabelę wypełni ć dwukrotnie) ” 
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zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie ró żnych typów i modeli, jednak nie dopuszcza 
zaoferowania analizatorów ró żnych producentów. Tym samym oczekuje zaoferowania 
pasków jednego producenta. 
 

Pytanie 4 : „Część 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu we wzorze umowy § 7 
ust. 1 i 3., tj. zmianę kary umownej analogicznie: w przypadku niedotrzymania 
przez Wykonawcę terminów, o których mowa w § 2 ust. 2, 3, 4, 5, 6 i 8 oraz § 4 
ust. 3 oraz w przypadku przekroczenia czasu przerwy w funkcjonowaniu systemu 
ponad 48 godzin – za każdą rozpoczętą dobę na wartość wyrażoną w procentach 
% ?” 

Odpowied ź 4: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian 
do wzoru umowy. 
 

Pytanie 5 : „Czy Zamawiający dopuści, w zakresie pakietu nr 2, złożenie oferty z analizatorem 
głównym wyposażonym w nie dotykowy ekran LCD, obsługiwanym poprzez 
klawiaturę alfanumeryczną, zapewniającą szybki dostęp do wszystkich funkcji 
urządzenia z pamięcią wyników pacjenta 2500, bez możliwości podłączenia 
dodatkowej klawiatury zewnętrznej, spełniającym pozostałe wymagania z SIWZ?.” 

Odpowied ź 5: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków 
zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowa nia asortymentu wskazanego 
w pytaniu. 

 

Pytanie 6 : „Czy Zamawiający dopuści, w zakresie pakietu nr 2, złożenie oferty z analizatorem 
back-up wyposażonym w nie dotykowy ekran LCD, obsługiwanym poprzez 
klawiaturę numeryczna, zapewniającą szybki dostęp do wszystkich funkcji 
urządzenia z pamięcią wyników pacjentów 520, bez możliwości podłączenia 
dodatkowej klawiatury zewnętrznej, z czułością pasków testowych dla białka 
15mg/dl i dla glukozy 50 mg/dl, spełniającym pozostałe wymagania z SIWZ?” 

Odpowied ź 6: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków 
zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowa nia asortymentu wskazanego 
w pytaniu. 
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Pytanie 7 : „SIWZ III b 1.3.3 W związku z tym, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia i Ustawą o wyrobach medycznych, wyroby medyczne dzielą się 
na wyroby medyczne (klasy I, IIa, IIb, III) i wyroby medyczne do diagnostyki in vitro 
(wykaz A i B, pozostałe) a oferowane przez nas urządzenia są wyrobami 
medycznymi do diagnostyki in vitro w związku z tym w ich certyfikacji nie ucze-
stniczy jednostka notyfikowana  czy Zamawiającym wyraża zgodę na załączenie 
do oferty tylko deklaracji zgodności ?” 

Odpowied ź 7: Zamawiaj ący wyra ża zgodę na załączenie do oferty takich dokumentów, 
które s ą zgodne z klasyfikacj ą (kategori ą) zaoferowanego przez Pa ństwa wyrobu w my śl 
obowi ązującego rozporz ądzenia.   
 

Pytanie 8 : „Pakiet nr 1 Czy Zamawiający  wraz zgodę na zaoferowanie odczynników 
z minimalnymi terminami ważności 4-7 miesięcy ? uzasadnienie: ze względu 
na skład, komponenty i system produkcji odczynników - nie można określić 
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terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w siwz. Oferowane 
terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.” 

Odpowied ź 8: Dla pakietu nr 1 zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie terminu wa żności 
dla wszystkich pozycji: minimum 6 miesi ęcy od daty dostarczenia.  
W przypadku zaoferowania terminu wa żności dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem 
- modyfikacj ą należy w formularzu cenowym pod tabel ą w miejscu „ Termin wa żności 
dla wszystkich pozycji: minimum 12 miesi ęcy od daty dostarczenia ” nanie ść 
skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, jaki termin wa żności został 
zaoferowany. Nale ży tak że nanie ść adnotacj ę: „ zgodnie z odpowiedzi ą na pytanie 
nr … ”. 
 

Pytanie 9 : „Czy Zamawiający wyraża zgodę na wstawienie w tabeli cenowej kolumny 
z numerem katalogowym oferowanych testów w celu ułatwienia procesu realizacji 
umowy – składania zamówień?” 

Odpowied ź 9: Zamawiaj ący nie dopuszcza wprowadzenia opisanych zmian formu larza 
cenowego.  
 

Pytanie 10 : „Pakiet nr 1 Czy w załączniku nr 1.2 w punkcie 11 tabeli z parametrami  
Zamawiający wymaga, aby baza danych systemu ekspertowego była 
skonstruowana w oparciu o doniesienia z międzynarodowych publikacji 
naukowych, a dystrybucja wyników odbywała się w oparciu o typowość wartości 
MIC (dla podanych kombinacji: gatunek-lek), a cały system jest oparty 
na rozkładzie wartości MIC i fenotypów oporności?” 

Odpowied ź 10: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń w zakresie punktu 11 zał ącznika 
nr 1.2, dopuszcza m. in. rozwi ązanie opisane w pytaniu. 
 

Pytanie 11 : „Pakiet nr 1 Czy w załączniku nr 1.2 w punkcie 14 tabeli z parametrami 
Zamawiający wymaga, aby testy były automatycznie szczelnie zamykane bez 
udziału użytkownika? Takie rozwiązanie ma na celu ochronę i zapewnienie 
bezpieczeństwa personelowi laboratorium oraz zapobieganiu kontaminacji 
laboratorium oraz systemu niebezpiecznym materiałem zakaźnym.” 

Odpowied ź 11: Zamawiaj ący dopuszcza rozwi ązanie opisane w pytaniu, jednak nie 
stawia takich wymaga ń. 
 

Pytanie 12 : „Pakiet nr 1 Czy w załączniku nr 1.2 w punkcie 15 i 16 tabeli z parametrami  
Zamawiający dopuści system, w którym średni czas identyfikacji i oznaczania 
lekowrażliwości większości drobnoustrojów wynosi 6 - 8 godzin, maksymalnie 18 
godzin?” 

Odpowied ź 12: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie systemu opisanego w powy ż-
szym pytaniu. W przypadku jego zaoferowania nale ży w zał ączniku nr 1.2 „ Charakte-
rystyka przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 ” w pozycji 15 i 16 tabeli „ Wymagane funkcje 
/ parametry ” nanie ść stosown ą korekt ę z adnotacj ą: „ zgodnie z odpowiedzi ą na pytanie 
nr … ”. 
 

Pytanie 13 : „Pakiet nr 1 Dotyczy załącznika nr 1.2, punktu 20 tabeli z parametrami – czy 
Zamawiający posiada stację roboczą systemu Infomedica z wolnym portem 
RS232 do podłączenia analizatora? Jednocześnie informujemy, że oferowany 
analizator nie wymaga żadnych urządzeń pośredniczących w komunikacji 
pomiędzy aparatem a systemem LIS.” 

Odpowied ź 13: Zamawiaj ący nie posiada  stacji roboczej systemu Infomedica z wolnym 
portem RS232 do podł ączenia analizatora. Je żeli analizator wykorzystuje port RS232 
do docelowego  podł ączenia do systemu LIS zamawiaj ący oczekuje dostarczenia takiej 
stacji roboczej i je śli pracuje ona w charakterze bramki HL7 – dostarcze nia równie ż 
backupowej stacji roboczej. 
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Pytanie 14 : „Pakiet nr 1 Czy w załączniku nr 1.2 w punkcie 22 Zamawiający ma na myśli 
wydruk wyniku roboczego z aparatu  dotyczącego danego badania?” 

Odpowied ź 14: Zamawiaj ący dopuszcza taki wydruk z aparatu, jednak niezale żnie 
od tego oczekuje dostarczenia przez wykonawc ę zestawu komputerowego z drukark ą 
podł ączonego do analizatora. Taki zestaw komputerowy mo że być użyty do podpi ęcia 
równie ż analizatora poprzez port RS232 (o którym mowa w py taniu nr 13). 
 

Pytanie 15 : „Pakiet nr 1 Czy Zamawiający odstąpi od pkt 4 tabeli asortymentowo-cenowej, 
w którym wymagane są szczepy kontrolne do analizatora mikrobiologicznego?  Na 
rynku nie istnieje żaden oferent, który posiada w swej ofercie szczepy wzorcowe 
z kolekcji ATCC (które są wymagane do kontroli produktów mikrobiologicznych 
zgodnie z wytycznymi CLSI oraz EUCAST – obowiązującymi w Polsce od 2011 
roku). Aby dostarczyć szczepy kontrolne z kolekcji ATCCC należy podpisać 
umowę dystrybucyjną, której żaden z oferentów na rynku polskim (posiadający 
w swej ofercie analizator zgodny z wymaganiami Zamawiającego) nie może 
podpisać. Ma to związek z licencją dystrybucji szczepów kontrolnych ATCC” 

Odpowied ź 15: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w zakresie opisanym w pytaniu. 
 

Pytanie 16 : „Pakiet nr 1 Ponieważ Zamawiający w tabeli asortymentowo-cenowej w pozycjach 
1-3 nie precyzuje rodzaju drobnoustrojów, to czy Wykonawca ma uwzględnić 
wszystkie drobnoustroje z tabeli załącznika nr 1.2, pozycji 2 i 4 z podpunktami 
w tejże tabeli asortymentowo-cenowej w pozycjach 1-3?” 

Odpowied ź 16: Tak, odpowiednio:  
– w pozycji 1: od 2.1 do 2.7  załącznika nr 1.2 – jedna cena u średniona; 
– w pozycji 2: od 4.1 do 4.3 zał ącznika nr 1.2 – jedna cena u średniona; 
– w pozycji 3: od 2.1 do 2.7 oraz od 4.1 do 4.3 zał ącznika nr 1.2 – jedna cena 

uśredniona. 
 

Pytanie 17 : „Pakiet nr 1 Skoro w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający oczekuje 
zaoferowania systemu automatycznego do badań mikrobiologicznych i w punktach 
1-3 tabeli asortymentowo cenowej Zamawiający wymienia testy do wykonania 
w systemie automatycznym, to czy w informacjach pod tabelą załącznika 1.2 - 
jeżeli nie jest możliwe wykonanie zakresu badań wymienionych w punktach 2 i 4 
z podpunktami w obrębie jednego analizatora a Zamawiający dopuszcza 
zaoferowanie systemu obejmującego większą liczbę urządzeń - Zamawiający 
wymaga zaoferowania analizatorów uzupełniających do wykonania testów metodą 
automatyczną?” 

Odpowied ź 17: Zamawiaj ący wymaga by minimum cztery pozycje spo śród pozycji 2.1 
do 2.7, wymienione w zał ączniku nr 1.2 w zakresie identyfikacji (w tym: drob noustroje 
Gram-ujemne i Gram-dodatnie) oraz minimum pozycje 4 .1 i 4.2 (z zachowaniem wymogu 
okre ślonego w pozycji 5), wymienione w zał ączniku nr 1.2 w zakresie lekowra żliwo ści 
(tj. drobnoustroje Gram-ujemne i Gram-dodatnie) - b yły wykonywane na analizatorze 
automatycznym, dopuszcza si ę by w zakresie pozostałych pozycji zaoferowano meto dę 
alternatywn ą, w tym tak że: manualn ą. W takim przypadku nale ży załącznik nr 1.2 
wypełni ć odpowiednio (dwukrotnie – je śli zaoferowano 2 metody). W tym przypadku 
wypełniaj ąc formularz cenowy 1.1.A nale ży w kolejnych pozycjach przewidzianych 
we wzorze formularza (1, 2, 3 i ewentualnych dalszy ch) zaoferowa ć cenę uśrednion ą 
(jedną warto ść) dla wszystkich oferowanych metod oraz wykre ślić w pozycji 1 i 2 słowa 
„ oznaczane w systemie automatycznym ”. Warto ść tę należy wpisa ć w jednym wierszu – 
bez rozbijania na odr ębną cenę dla systemu automatycznego i alternatywnego. 

Jednocze śnie zamawiaj ący informuje, że na etapie realizacji umowy b ędzie dokonywał 
wyboru spo śród aktualnie oferowanych przez wykonawc ę rodzajów asortymentu 
w punkcie 2 formularza cenowego (tj. b ędzie wskazywał jaki skład antybiotykowy 
spośród dost ępnego u wykonawcy zamawia w danej partii).  
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Pytanie 18 : „Pakiet nr 1  Dotyczy formularza cenowego zbiorczego, punktu 3 Informujemy, że 
oprogramowanie wykorzystywane w oferowanym analizatorze (Windows oraz 
Vitek 2 system) jest integralną częścią oferowanego aparatu składającego się 
z modułu analiz oraz komputera nim sterującego a oprogramowanie nie wymaga 
dodatkowych licencji. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści wycenę kosztu 
zakupu licencji oprogramowania jako wartość 0 albo prosimy o podanie informacji 
jakie licencje Zamawiający ma na myśli?” 

Odpowied ź 18: Po wyga śnięciu umów dostaw systemów automatycznych: do bada ń 
mikrobiologicznych oraz do bada ń moczu wraz z dzier żawą urządzeń i przekazaniu 
zamawiaj ącemu komputera, zamawiaj ący musi mie ć możliwo ść dalszego korzystania 
z systemu operacyjnego zainstalowanego na tym kompu terze, oraz do dost ępu 
do archiwalnych wyników bada ń wykonanych podczas trwania umowy. Je żeli wykonaw-
ca nie ma mo żliwo ści wyceny systemu operacyjnego oraz specjalistyczne go oprogra-
mowania umo żliwiaj ącego korzystanie z zaoferowanego systemu diagnostyc znego, 
zamawiaj ący dopuszcza wpisanie w punkcie 3 formularza cenowe go zbiorczego kwoty 
0,00 zł. 
 

Pytanie 19 : „Pakiet nr 1 Czy w załączniku nr 1.1A w punkcie 5*** Zamawiający mógłby 
określić jakie jest roczne przewidywane zużycie tonerów przez Zamawiającego 
(w sztukach)? Powyższa informacja jest niezbędna do oszacowania kosztów, 
które Wykonawca będzie ponosił w trakcie trwania umowy.” 

Odpowied ź 19: Średnia ilo ść wydruków wynosi dla pakietu nr 1 ok. 7 tysi ęcy na miesi ąc, 
a dla pakietu nr 2 – ok. 4 tysi ące na miesi ąc. Zużycie tonerów nale ży oszacowa ć 
wg zaoferowanego asortymentu. 
 

Pytania od nr 20 do nr 21 dotycz ą umowy  
Pytanie 20 : „§2 ust. 8 Czy Zamawiający przewiduje wprowadzenie zapisów do umowy, 

regulujących kwestię powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku 
z wymogiem podłączenia analizatora do szpitalnej sieci laboratoryjnej? 
Uzasadnienie : W związku z tym, iż Zamawiający wymaga podłączenia analizatora 
do szpitalnej sieci laboratoryjnej, w której znajdują się dane osobowe, prosimy 
o  doprecyzowanie ww. kwestii. 
Jednym z wymagań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych jest konieczność wprowadzenia zapisów do umowy głównej 
bądź zawarcia odrębnej  umowy regulującej kwestię powierzenia przetwarzania 
danych w rozumieniu art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych. Zgodnie 
z cytowanym przepisem Administrator danych (Zamawiający) może powierzyć 
innemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych. W takim przypadku warto 
zaznaczyć, iż to do obowiązków administratora danych należy zawarcie 
komentowanej umowy, w przypadku kiedy powierza przetwarzanie danych innemu 
podmiotowi. W przypadku braku umowy powierzenia administrator danych może 
się narazić na zarzut przekazania danych osobie nieuprawnionej i odpowie-
dzialność karną z art 51 oraz 52 ustawy o ochronie danych osobowych.” 

Odpowied ź 20: Zamawiaj ący wprowadza do wzoru umowy dodatkowy paragraf o tr eści: 
1.     Strony postanawiają, że w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności 

przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej „Ustawą", oraz 
właściwej realizacji postanowień niniejszej umowy Zamawiający powierza Wykonawcy do przetwarzania 
dane osobowe w zakresie niezbędnym dla należytej jej realizacji. 

2.     Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone do przetwarzania dane osobowe wyłącznie w celu 
wywiązania się z postanowień umowy. 

3.     W zakres danych powierzonych Wykonawcy wchodzić będą w szczególności: dane osobowe, w tym dane 
zawarte w dokumentacji medycznej pacjentów (tzw. dane wrażliwe). 

4.     Zamawiający oświadcza, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający jest Administratorem 
Danych Osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w 
szczególności danych powierzonych do przetwarzania na podstawie art. 27 ust. 2 pkt  7 wskazanej powyżej 
ustawy. 
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5.     Wykonawca przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające 
ochronę przetwarzania danych, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem 
osobom nieupoważnionym oraz utratą, zgodnie z wymaganiami Ustawy (Rozdział 5 - art. 36-39) oraz 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim 
powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. 

6.     Wykonawca stosuje wysoki poziom zabezpieczeń wskazany w Rozporządzeniu Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych 
osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy 
informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. 

7.     Na pisemny wniosek Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia informacji na temat 
przetwarzania powierzonych danych osobowych, w tym na temat zastosowanych przy przetwarzaniu danych 
osobowych środków technicznych i organizacyjnych, w terminie 14 dni od otrzymania wniosku. 

8.     Wykonawca poinformuje Zamawiającego o czynnościach i postępowaniach z własnym udziałem 
prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez organy administracji 
publicznej (w szczególności Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych) lub organy wymiaru 
sprawiedliwości. 

9.     Wykonawca nie może dokonać dalszego powierzenia (podpowierzenia) danych osobowych powierzonych 
przez Zamawiającego, bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie. 

10.   W imieniu Wykonawcy powierzone dane osobowe mogą przetwarzać wyłącznie osoby, które uprzednio 
uzyskały od niego pisemne upoważnienie oraz zobowiązały się do zachowania w tajemnicy treści 
przetwarzanych danych. 

11.   Każde udzielenie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych osobie lub jego cofnięcie, Wykonawca 
rejestruje w „Ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych”. 

12.   Wykonawca przeszkolił swoich pracowników lub współpracowników w zakresie sposobów zabezpieczenia  
przetwarzanych danych osobowych. 

13.   Wykonawca jest zobowiązany zachować tajemnicę co do danych osobowych, które przetwarzał także po 
ustaniu umowy (obowiązek tajemnicy jest nieograniczony w czasie). 

 

Pytanie 21 : „§7 ust. 8  - Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu ?” 
Odpowied ź 21: Zamawiaj ący informuje, i ż wzór umowy stanowi ący zał ącznik nr 4 
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyc zący niniejszego post ępowania 
w § 7 nie zawiera ust. 8. 

 

Pytanie 22 : Dotyczy Zał ącznika nr 1.2  >>PAKIET NR 1 System automatyczny do  badań 
mikrobiologicznych z dzier żawą urządzeń - w tym analizator - 1 komplet<<  
pkt. 2.3, 2.4, 2.5, 4.3   oraz  wymagania umieszczone w uwadze  >>Jeżeli nie 
jest mo żliwe wykonanie powy ższego zakresu bada ń w obr ębie jednego 
analizatora, zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie systemu obejmuj ącego 
większą liczb ę urządzeń. W takim przypadku nale ży powy ższą tabelę 
wypełni ć odpowiednio, a ponadto w ramach niniejszego zał ącznika wskaza ć, 
które rodzaje bada ń będą wykonywane na danym urz ądzeniu. Obowi ązek 
podł ączenia do sieci informatycznej szpitala dotyczy wsz ystkich 
analizatorów.<<  
Czy Zamawiający uzna za spełnienie tego wymogu, jeżeli poszczególni 
wykonawcy do wykonania badań z pozycji 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4.3 zaoferują  
szybkie, łatwe do wykonania oraz proste w odczycie i interpretacji testy  manualne  
nie wymagające zastosowania  dodatkowych  urządzeń,  które nie mają możliwość 
podłączenia do sieci informatycznej Szpitala lub testy odczytywane  wzrokowo.   

Do sieci LIS zostanie podłączony jedynie główny analizator umożliwiający  
automatyczną identyfikację oraz ocenę lekowrażliwości drobnoustrojów.” 

Odpowied ź 22: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie takiego rozwi ązania – zgodnie 
z odpowiedzi ą na pytanie 17, w tym dopuszcza równie ż podł ączenie w tym przypadku 
do sieci informatycznej szpitala tylko analizatora automatycznego. Zał ącznik nr 1.2 
należy w tym zakresie wypełni ć odpowiednio. 

 

Pytanie 23 : Dotyczy Zał ącznika nr 1.2  >>PAKIET NR 1 System automatyczny do  badań 
mikrobiologicznych z dzier żawą urządzeń - w tym analizator - 1 komplet<<  
pkt. 3  >>Testy identyfikacyjne zawieraj ące minimum 50 dołków.<< 
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Czy  wymaganie dotyczące ilości testów identyfikacyjnych zawierające min. 50 
dołków dotyczy wyłącznie testów do analizatora automatycznego?  
W przypadku testów manualnych zwracamy się z prośbą o możliwość 
zaoferowania testów opartych o min. 29 dołków – cech biochemicznych 
pozwalających na  szybką i dokładną identyfikację  drobnoustrojów?” 

Odpowied ź 23: Wymagania dla testów identyfikacyjnych - minim um 50 dołków - dotycz ą 
testów przeznaczonych do analizatora automatycznego . W przypadku zaoferowania 
testów alternatywnych zamawiaj ący dopuszcza minimum 29 dołków – cech 
biochemicznych. Oferuj ąc takie rozwi ązanie załącznik nr 1.2 nale ży wypełni ć odpowied-
nio. 
 

Pytanie 24 : „Dotyczy Zał ącznika nr 1.2  >>PAKIET NR 1 System automatyczny do  badań 
mikrobiologicznych z dzier żawą urządzeń - w tym analizator - 1 komplet<<  
pkt. 7  >>Wszystkie testy identyfikacyjne i antybiogramowe  zaopatrzone w kody 
kreskowe.<< 

Czy wymaganie dotyczące kodów kreskowych dotyczy jedynie testów 
do analizatora automatycznego? W przypadku zaoferowania testów manualnych 
do identyfikacji  drobnoustrojów  Neisseria/Haemophilus,  drobnoustrojów  
beztlenowych,  czy  też  testów  do lekowrażliwości grzybów nie ma konieczności 
wprowadzania testów do oprogramowania analizatora  za pomocą  czytnika  
kodów kreskowych. Prosimy  zatem  o możliwość  zaoferowanie  testów, które  nie 
będą  odczytywane na pokładzie analizatora bez konieczności  posiadania  kodów 
kreskowych.” 

Odpowied ź 24: Ww. wymaganie dotyczy testów przeznaczonych do  analizatora auto-
matycznego. W przypadku zaoferowania testów alterna tywnych zamawiaj ący dopuszcza 
możliwo ść zaoferowania testów, które nie b ędą odczytywane na pokładzie analizatora 
bez konieczno ści posiadania kodów kreskowych. Oferuj ąc takie rozwi ązanie załącznik 
nr 1.2 nale ży wypełni ć odpowiednio. 
 

Pytanie 25 : „Dotyczy Zał ącznika nr 1.2  >>PAKIET NR 1 System automatyczny do  badań 
mikrobiologicznych z dzier żawą urządzeń - w tym analizator - 1 komplet<<  
pkt. 16  >>Średni czas oznaczania lekowra żliwo ści wi ększości 
drobnoustrojów 6 - 8 godzin, maksymalnie 17 godzin. << 
Czy Zamawiający  zgodzi się na  możliwość zaoferowania manualnych   testów  
do  oceny lekowrażliwości grzybów z odczytem powyżej 24 godzin? Testy takie 
pozwalają na  wiarygodny odczyt oraz  interpretację  wyników  badan wraz  
z podaniem interpretacji S I R dla  najczęściej stosowanych w terapii  leków  
przeciwgrzybiczych.” 

Odpowied ź 25: Zamawiaj ący dopuszcza taki czas oznaczania lekowra żliwo ści – z odczy-
tem powy żej 24 godzin, jednak nie dłu żej 72 godziny – dla wszystkich testów 
oferowanych w wersji alternatywnej.  
 

Pytanie 26 : „Dotyczy Zał ącznika nr 1.2  >>PAKIET NR 1 System automatyczny do  badań 
mikrobiologicznych z dzier żawą urządzeń - w tym analizator - 1 komplet<<  
pkt. 20  >>…W przypadku u życia zewn ętrznej, sprz ętowej bramki 
pośrednicz ącej (np. HL7) mi ędzy laboratoryjnym systemem informatycznym, 
a niniejszymi systemami zintegrowanymi Wykonawca do starczy dodatkow ą, 
backupow ą bramk ę<<. 
Czy Zamawiający pod pojęciem dodatkowej, backupowej bromki rozumie wymóg 
dostarczenia drugiego komputera?” 

Odpowied ź 26: Jeżeli bramka HL7 b ędzie zainstalowana na komputerze do którego 
będzie podł ączony analizator (np. poprzez port RS232, o którym mowa w pytaniu 13), to 
zamawiaj ący oczekuje dostarczenia drugiego takiego samego ko mputera. 
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Pytanie 27 : „Dotyczy Zał ącznika nr 1.2  >>PAKIET NR 1 System automatyczny do  badań 
mikrobiologicznych z dzier żawą urządzeń - w tym analizator - 1 komplet<<  
pkt. 26  „Podtrzymywanie zasilania - urządzenia UPS w ilości zapewniającej 
podtrzymanie przez co najmniej pół godziny funkcjonowania całego wyżej 
opisanego systemu - tak, by możliwe było dokończenie badań.<< 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora wyposażonego 
w UPS z systemem antyprzepięciowym umożliwiającym bezpieczne zamknięcie 
systemu operacyjnego  analizatora w przypadku awarii sieci energetycznej oraz 
przywrócenie pracy aparatu po wznowieniu zasilania wraz z zachowaniem 
ciągłości monitorowanych próbek i pomiarów?  Oferowane na rynku analizatory  
mikrobiologiczne  do identyfikacji oraz oceny lekowrażliwości drobnoustrojów 
posiadają wbudowany wewnętrzny system zabezpieczający ciągłość badanych 
próbek na okres min. 40 min w przypadku awarii sieci energetycznej.” 

Odpowied ź 27: Zamawiaj ący dopuszcza zastosowanie takiego rozwi ązania, jednak 
podtrzymuje postawione wymaganie (pkt 26) – zapewni enia podtrzymania przez co 
najmniej pół godziny funkcjonowania całego systemu opisanego w zał ączniku nr 1.2. 
 

Pytanie 28 : „Dotyczy Zał ącznika nr 1.1.A  >>Formularz cenowy  System automat yczny 
do bada ń mikrobiologicznych z dzier żawą urządzeń. Pakiet nr 1<< poz. 1  
>>Testy do identyfikacji drobnoustrojów oznaczane w  systemie 
automatycznym.<<  
Ze względu na możliwość zaoferowania w postępowaniu przetargowym testów 
identyfikacyjnych wykonywanych poza  automatycznym systemem do identyfikacji 
oraz lekowrażliwości  - zwracamy się do Zamawiającego  z prośbą  o możliwość  
wyceny  testów do identyfikacji drobnoustrojów Neisseria/Haemophlius oraz 
drobnoustrojów  beztlenowych w oddzielnych pozycjach np. 1a i 1b.  Prosimy 
jednocześnie o podanie  jaka ilość testów z wymaganej w poz. 1 ilości, powinna 
zostać wyceniona w ww. badaniach/pozycjach. 

Takie  rozwiązanie  umożliwi  rzetelną  wycenę  wszystkich typów testów 
oferowanych w postępowaniu przetargowym ( zarówno do systemu automa-
tycznego jak i odczytywanych met. manualną) ,  co korzystnie wpłynie  na  wartość  
oferty przetargowej oraz  odpowiednią kalkulację  oferty.” 

Odpowied ź 28: Zgodnie z odpowiedzi ą na pytanie 17.  
 

Pytanie 29 : „Dotyczy Zał ącznika nr 1.1.A  >>Formularz cenowy  System automat yczny 
do bada ń mikrobiologicznych z dzier żawą urządzeń. Pakiet nr 1<< poz. 2  
>>Testy do oznaczania lekowra żliwo ści w systemie automatycznym.<<  
Ze względu na możliwość zaoferowania w postępowaniu przetargowym testów 
do lekowrażliwości  grzybów wykonywanych poza  automatycznym systemem 
do identyfikacji oraz lekowrażliwości  - zwracamy się z prośbą  do Zamawiającego  
o możliwość  wyceny  tych testów  w  poz. np. 2a..  Prosimy jednocześnie 
o podanie  ilości testów, które mogłyby  zostać  wycenione  w ramach  ilości 
zadeklarowanej w pozycji 2 i wydzielone  do  oddzielnej pozycji.  

Takie rozwiązanie umożliwi rzetelną wycenę wszystkich  typów  testów 
do lekowrażliwości drobnoustrojów oferowanych w postępowaniu przetargowym 
(zarówno do systemu automatycznego jak i odczytywanych met. manualną), co 
korzystnie wpłynie  na  wartość  oferty przetargowej oraz  odpowiednią kalkulację  
oferty.” 

Odpowied ź 29: Zgodnie z odpowiedzi ą na pytanie 17. 
 

Pytanie 30 : Dotyczy Zał ącznika nr 1.1.A  >>Formularz cenowy  System automat yczny 
do bada ń mikrobiologicznych z dzier żawą urządzeń. Pakiet nr 1<< 
wymaganie dotycz ące terminu wa żności oferowanych testów i odczynników :  
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>>Termin wa żności dla wszystkich pozycji: minimum 12 miesi ęcy od daty 
dostarczenia<<.    

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania testów oraz 
odczynników  do oferowanego analizatora  z terminem  ważności min. 5-6  
miesięcy ?” 

Odpowied ź 30: Zgodnie z odpowiedzi ą na pytanie 8. 
 

Pytanie 31 : „Dotyczy Zał ącznika nr 1.1.A  >>Formularz cenowy  System automat yczny 
do bada ń mikrobiologicznych z dzier żawą urządzeń. Pakiet nr 1<< 
wymaganie dotycz ące materiałów eksploatacyjnych   >>W niniejszym 
formularzu nie należy ujmować materiałów eksploatacyjnych (w tym – do drukarki, 
z wyłączeniem papieru), kalibratorów densytometru, części zużywalnych, 
zamiennych, zestawów serwisowych, itp. - niezbędnych do utrzymania w ruchu 
urządzeń systemu wymienionych w załączniku nr 1.2 ( te koszty należy 
uwzględnić w koszcie dzierżawy systemu, w którym należy uwzględnić również 
wszelkie czynności serwisowe przewidziane w umowie)<< 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego  o wskazanie jaką ilość wydruków 
planuje wykonać Zamawiający w okresie obwiązywania umowy dzierżawy 
analizatora. Czy wyniki badań  będę drukowane bezpośrednio z analizatora, czy 
przesyłane do sieci LIS i tam będą bezpośrednio drukowane? Czy w takim 
przypadku Zamawiający planuje jedynie wydruk z analizatora wyników kontroli 
jakości QC prowadzonych badan oraz wydruki listy  roboczej prowadzonych 
badań?” 

Odpowied ź 31: Zamawiaj ący przewiduje średni ą ilość wydruków wskazan ą w odpo-
wiedzi na pytanie 19. Zamawiaj ący przewiduje wszelkie mo żliwo ści wydruku wg aktu-
alnych potrzeb (zarówno z analizatora, jak i z siec i LIS).   
 

Pytanie 32 : „Dotyczy wzoru umowy zał ącznik nr 4 w § 12 ust. 4  : 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia zakazu cesji wierzytelności 
oraz ustanawia ich przedmiotem poręczenia przez Wykonawcę bez nakładania 
kary umownej  ? 
W tym miejscu należy wskazać , że ograniczenie możliwości dokonania cesji 
wierzytelności z tytułu wynagrodzenia na rzecz instytucji finansowych może 
w znacznym zakresie utrudnić finansowanie realizacji zamówienia, co spowoduje 
konieczność zwiększenia wartości oferty Wykonawcy.” 

Pytanie 33 : „dotyczy wzoru umowy zał ącznik nr 4 w § 12 ust. 2  : 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie tego postanowienia, ewentualnie 
na uzupełnienie o następujące sformułowanie: >>przy czym Zamawiający nie 
może odmówić zgody na cesję wierzytelności bez uzasadnionej przyczyny<<? 
Zwracamy uwagę, że dokonując dostawy i odraczając termin płatności wykonawca 
w pewnym zakresie kredytuje Zamawiającego.  W przypadku nie zrealizowania 
przez Zamawiającego jego zobowiązań w zakresie zapłaty wykonawca powinien 
mieć prawo do odzyskania należnego mu wynagrodzenia m.in. przez 
przeniesienie wierzytelności na osobę trzecią. Wskazane postanowienie ogranicza 
w praktyce prawa Wykonawcy do dochodzenia swoich należności wyłącznie 
na drodze sądowej.” 

Odpowied ź 32 i 33: Zamawiaj ący modyfikuje zapis § 12 poprzez wprowadzenie 
w ww. paragrafie ust ępu 5 o nast ępującym brzmieniu: 
„Zamawiaj ący nie b ędzie uprawniony do nało żenia kar umownych, o których mowa 
w ust. 4 powy żej, jeżeli Wykonawca ł ącznie: wyst ąpi o zgod ę Zamawiaj ącego oraz 
Zamawiaj ący popadnie w zwłok ę z zapłatą wynagrodzenia nale żnego Wykonawcy 
przekraczaj ącą 30 dni.”  
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Pytanie 34 : „dotyczy wzoru umowy zał ącznik 4 w  § 7 :  
W nawiązaniu do zapisów § 3 ust. 2, w którym Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do zmniejszenia ilości zakontraktowanego asortymentu zwracamy się 
o zmianę zapisów § 7  
ust. 1, ust. 3, który w obecnym brzmieniu nakłada na Wykonawcę kary naliczane 
od całkowitej wartości brutto danego pakietu, który z powodu zmniejszonej 
realizacji ze strony Zamawiającego może zostać nieosiągnięta. Taka konstrukcja 
zapisów powoduje, że Wykonawca, który ponosi ryzyko braku zamierzonego 
zysku ponosi dodatkowo ryzyko obciążenia karami za pułap cenowy, który jest 
szacunkowy. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie 
następujących zmian: 

 
Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną: 
§ 7 ust. 1 
>>W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów, o których mowa 
w § 2 ust. 2, 3, 4, 5, 6 i 8 oraz § 4 ust. 3 Zamawiający może obciążyć Wykonawcę 
karę umowną w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia.<< 

 
§ 7 ust. 3 
 >>W przypadku przekroczenia czasu przerwy w funkcjonowaniu systemu ponad 
48 godzin - za każdą rozpoczętą dobę Zamawiający może obciążyć Wykonawcę 
karą umowną w wysokości 50 zł (niezależnie od liczny nie funkcjonujących 
elementów.<< 

 
§ 7 ust. 4 
>>Strony postanawiają, że wysokość zastrzeżonej w ust. 3 kary umownej ulega 2-
krotnemu podwyższeniu w przypadku zaistnienia trzeciej przerwy w funkcjono-
waniu systemu ponad 48 godzin w danym miesiącu. Wysokość podwyższonej 
kary umownej obowiązuje w okresie dwóch miesięcy od daty zaistnienia 
przesłanek jej zastosowania.<<” 

Odpowied ź 34: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian 
do wzoru umowy. 
 

Pytanie 35 : „dotyczy wzoru umowy zał ącznik nr 4 w § 3 ust. 2  : 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu z § 3 ust. 2 dotyczącego 
monitorowanego pod względem temperatury transportu w przypadku kiedy 
oferowane odczynniki mogą być transportowane w temperaturze pokojowej?” 

Odpowied ź 35: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian 
do wzoru umowy. Dodatkowo Zamawiaj ący wyja śnia, ze ka żdorazowo nale ży prze-
strzega ć wymogów producenta. 

 
Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż 

termin składania ofert ustalony do dnia 11.05.2016 r. do godziny 11.00 oraz termin 
otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 11.30 . 

 
Egz.: 

1. adresat. 
2. aa. 


