Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
Sekcja Zamówień Publicznych
„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”
ZOZ/NZP/377/2016

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 I zadanie nr 1, poz. 2 (załącznik nr 1 do SIWZ – wartość graniczna)
„- jednolity system zleceń na kartach zleceń
- równoczesna rejestracja zleceń z każdej stacji roboczej manualnie na podstawie kodów lub nazw badań, możliwość
wyboru badania z listy, rejestracja w trybie mieszanym (kody i nazwy badań z jednego pola lub automatycznie za
pomocą czytnika kart zleceń”
Czy zamawiający zrezygnuje z dostarczenia kart zleceń oraz czytników do w/w kart.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że rezygnuje z dostarczenia kart zleceń oraz czytników do w/w kart.
Pyt. nr 2. Dotyczy pakietu nr I zadanie nr 1, poz. 2 (załącznik nr 1 do SIWZ – wartość graniczna)
„Współdziałanie z obecnym archiwum:
Czy Zamawiający dopuszcza przeniesienie danych w formie elektronicznej pdf?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający, dopuszcza przeniesienia danych w formie elektronicznej PDF, pod warunkiem, że format PDF będzie
zawierał wszystkie wymagane powszechnie obowiązującymi przepisami dane, które Zespół Opieki Zdrowotnej w
Bolesławcu jest zobowiązany do archiwizowania.
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Pyt. nr 3. Dotyczy pakietu nr I zadanie nr 1, poz. 9 (załącznik nr 1 do SIWZ – wartość graniczna)
Czy poprzez osieciowanie laboratorium, Zamawiający rozumie przyłączenie analizatorów do LIS?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający poprzez osieciowanie laboratorium rozumie także przyłączenie analizatorów do LSI, jednakże koszty
przyłączenia tych analizatorów ponoszą wykonawcy, którzy wygrają dany pakiet w niniejszym postępowaniu.
Pyt. nr 4. Dotyczy pakietu nr I zadanie nr 1, poz. 10 (załącznik nr 1 do SIWZ – wartość graniczna)
Czy nadzór autorski ma polegać na zmianie danych konfiguracyjnych systemu LIS tj. wprowadzaniu nowych testów,
nowych zakresów norm, nowych kontrahentów lub zmiany ww. danych?
Odpowiedź Zamawiającego:
Nadzór autorski ma polegać na zmianie danych konfiguracyjnych systemu LSI tj. wprowadzaniu nowych testów,
nowych zakresów norm, nowych kontrahentów lub zmiany ww. danych.
Pyt. nr 5. Dotyczy pakietu nr I zadanie nr 1 (załącznik nr 1 do SIWZ)
Czy Zamawiający zapewni stały adres TCP/IP i dostęp do Internetu do wszystkich przyłączonych komputerów LIS
oraz części komputerów z dostarczonych analizatorów (w celu administrowania LIS)?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający zapewni stały adres TCP/IP. Zamawiający w ograniczonym zakresie zapewnia dostęp do Internetu dla
wszystkich przyłączonych komputerów LSI oraz części komputerów z dostarczonych analizatorów.
Pyt. nr 6. Dotyczy pakietu nr I zadanie nr 2 (załącznik nr 2 do SIWZ – wartość graniczna)
Zamawiający w pkt. 16 parametrów technicznych wymaga: " Analizator i odczynniki stanowią spójny system
analityczny min. 70 % produkowany przez tego samego producenta". Czy oznacza to że analizatory i odczynniki
mają pochodzić od tego samego producenta, lecz w przypadku odczynników dopuszcza się 30% odczynników
pochodzących od innego producenta?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zapis „Analizator i odczynniki stanowią spójny system analityczny min. 70 % produkowany przez tego samego
producenta” oznacza że analizatory i odczynniki mają pochodzić od tego samego producenta, lecz w przypadku
odczynników dopuszcza się 30% odczynników pochodzących od innego producenta w związku z pkt. 4 Parametrów
ocenianych przez Zamawiającego. (zgodnie z udzielonymi odpowiedziami na pyt nr 7 i 8)
Pyt. nr 7. Dotyczy pakietu nr I zadanie nr 2 (załącznik nr 2 do SIWZ – wymagania graniczne dotyczące
odczynników)
Zamawiający w pkt. 2 wymagań granicznych dotyczących odczynników, wymaga: "Odczynniki płynne, oznakowane
kodami kreskowymi identyfikowalnymi przez analizator." Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie odczynnika
innego producenta, który nie posiada kodu kreskowego oraz 1 odczynnik strąceniowy w formie proszku?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania odczynnika innego producenta, który nie posiada kodu
kreskowego oraz 1 odczynnik strąceniowy w formie proszku.
Pyt. nr 8. Dotyczy pakietu nr I zadanie nr 2 (załącznik nr 2a do SIWZ – Formularz cenowy)
Zamawiający w Formularzu cenowym specyfikuje parametr CRP HS. Czy oznacza to, że czułość CRP i minimalny
limit detekcji musi wynosić 0,1 mg/L?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że czułość CRP i minimalny limit detekcji nie musi wynosić 0,1 mg/L.
Pyt. nr 9. Dotyczy pakietu nr II zadanie nr 1 (załącznik nr 3a-4a do SIWZ – Formularz cenowy)
Czy Zamawiający wymaga aby elektrody znajdowały się w pakiecie odczynnikowym?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wymaga aby elektrody znajdowały się w pakiecie odczynnikowym.

Pyt. nr 10. Dotyczy pakietu nr II zadanie nr 2 (załącznik nr 3a-4a do SIWZ – Formularz cenowy)
Czy Zamawiający wymaga aby elektrody znajdowały się w pakiecie odczynnikowym?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wymaga aby elektrody znajdowały się w pakiecie odczynnikowym.
Z poważaniem

