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Bolesławiec, dnia 24 listopada 2016r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: sukcesywne dostawy
odczynników laboratoryjnych wg potrzeb Zamawiającego wraz z dzierżawą analizatorów oraz
laboratoryjnego systemu informatycznego w zakresie: biochemii, równowagi kwasowo zasadowej (RKZ),
analizy moczu metodą biochemiczną, analizy osadu moczu, immunodiagnostyki, hematologii,
bakteriologii. Znak sprawy: 14/laboratorium/16.
W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego
zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.
PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO
Pyt. nr 1. Dotyczy pakietu nr VII, zadanie nr 1 (załącznik nr 10a do SIWZ – Formularz cenowy)
Czy Zamawiający zgodzi się na wycenę w poz. 1-4 i 2-5 paneli łącznych do jednoczesnej identyfikacji i oznaczania
lekooporności? Niektóre sytuacje kliniczne i diagnostyczne wymagają podjęcia decyzji o jednoczesnym
przeprowadzeniu badania w kierunku identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości, w odniesieniu do konkretnego
przypadku klinicznego. W związku z tym, z punktu widzenia merytorycznego i ekonomicznego zasadne jest
wykonanie równolegle, za pomocą jednego, a nie dwóch testów w tym samym czasie, wspomnianych powyżej
procedur diagnostycznych. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o dopuszczenie
możliwości złożenia oferty na wyżej wspomniane testy do jednoczesnego oznaczenia identyfikacji i lekowrażliwości
(testy łączne). Poszczególni Oferenci w tym przypadku będą mogli dokonać wyceny określonej przez
Zamawiającego ilości testów łączonych w konfiguracji identyfikacja + lekowrażliwość w miejsce testów
rozdzielnych. Takie rozwiązanie umożliwi Zamawiającemu zarówno na stosowanie testów rozdzielnych w
przypadku wykonywania na analizatorze jedynie częściowego oznaczenia identyfikacji lub lekowrażliwości
oraz umożliwi jednoczesne wykonanie tych badań na jednym module testowym. Rozwiązanie to pozwoli
Zamawiającemu na uzyskanie znacznej redukcji kosztów badań w przypadku wykonania pełnego badania
identyfikacji oraz lekowrażliwości dla danego pacjenta, jednocześnie pozwoli również na zwiększenie standaryzacji
oraz wiarygodności wyniku badania (testy do identyfikacji i lekowrażliwości wykonywane będą z tych samych
kolonii bakteryjnych - materiału użytego do badania). Takie rozwiązanie zapewni również dwukrotnie szybsze
przygotowanie testów niż w przypadku przygotowania dwóch rozdzielnych oznaczeń wykonywanych w tym
samym czasie.
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Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza możliwość wyceny w poz. 1-4 i 2-5 paneli łącznych do jednoczesnej identyfikacji
i oznaczania lekooporności.
Pyt. nr 2. Dotyczy pakietu nr VII, zadanie nr 1 (załącznik nr 10a do SIWZ – Formularz cenowy)
Czy Zamawiający dopuści w poz. 6 szybkie, wiarygodne oraz proste do wykonania i interpretacji manualne testy do
oznaczania lekooporności grzybów umożliwiające ocenę lekowrażliwości wraz z podaniem oceny SIR grzybów
(wrażliwy, średniowrażliwy, oporny) na większość stosowanych w terapii leków przeciwgrzybicznych?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza w poz. 6 szybkich, wiarygodnych oraz prostych do wykonania i interpretacji
manualnych testów do oznaczania lekooporności grzybów umożliwiających ocenę lekowrażliwości wraz z
podaniem oceny SIR grzybów (wrażliwy, średniowrażliwy, oporny) na większość stosowanych w terapii leków
przeciwgrzybicznych.
Pyt. nr 3. Dotyczy pakietu nr VII, zadanie nr 1, poz. 14 (załącznik nr 10 do SIWZ – wartość graniczna)
W związku z wymogiem podłączenia analizatora do LSI i zapewnienia współpracy z funkcjonującym laboratoryjnym
systemem informatycznym zwracamy się z prośbą o określenie operatora sieci w Laboratorium poprzez podanie
nazwy laboratoryjnego systemu informatycznego oraz wskazanie osoby kontaktowej w celu dokonania prawidłowej
wyceny oferowanego podłączenia i kalkulacji w ofercie przetargowej.
Odpowiedź Zamawiającego:
W chwili obecnej Centralne Laboratorium pracuje na programie Firmy Werfen Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
ul. Wolińska 4, nazwa programu: „MODULAB GOLD.” Jednocześnie Zamawiający pragnie poinformować, że na
chwilę obecną nie posiada wiedzy, na jakim programie komputerowym będzie pracować Laboratorium Centralne po
rozstrzygnięciu niniejszego postępowania przetargowego.
Pyt. nr 4. Dotyczy pakietu nr VII, zadanie nr 1, poz. 15 i 16 (załącznik nr 10 do SIWZ – wartość graniczna)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sprzętu komputerowego z wyposażeniem, który jest obecnie
użytkowany przez Zamawiającego?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sprzętu komputerowego z wyposażeniem, który jest obecnie
użytkowany przez Zamawiającego, pod warunkiem że sprzęt posiadany obecnie w użytkowaniu spełnia wymogi
opisane w poz. 15 i 16 pakietu VII, zadania nr 1 (załącznik nr 10 do SIWZ).
Pyt. nr 5. Dotyczy pakietu nr VII, zadanie nr 1, poz. 3 (załącznik nr 10 do SIWZ – Parametry oceniane przez
Zamawiającego)
W nawiązaniu do parametru ocenianego umożliwiającego zastosowanie procedury bezpośredniej inokulacji testu do
identyfikacji i lekowrażliwosci bakterii z pozytywnej hodowli krwi przy zastosowaniu probówki z żelem
separującym zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość wyceny wskazanych probówek w PAKIECIE
NR VII. ZADANIE NR 1. pkt. 7 Wg Wykonawcy niezbędne akcesoria i odczynniki do wykonania badań”.
Jednocześnie prosimy o określenie przez Zamawiającego zapotrzebowania na ww. probówki na okres 48 miesięcy. ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza możliwość wyceny wskazanych probówek w pakiecie nr VII zadanie nr 1 w pkt 7
Formularza cenowego (załącznik nr 10a do SIWZ) w ilości 3 000 szt. w okresie 48 miesięcy.
Z poważaniem

