
   

 

 

 

  
 

 

 

Kraków, 19.08.2016 

 

 

Wszyscy Wykonawcy 

 
 

Dotyczy: postępowania ZP-15/16:  

 
Sprzedaż i dostawa testów do IVD do wykrywania  

• Ag HBs (wraz z testami potwierdzenia) 

• HIV Ag/Ab 

• anty-HCV 

• anty- Treponema pallidum 

metodą automatyczną ze wszystkimi niezbędnymi materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi 

oraz dzierżawa fabrycznie nowych  automatycznych systemów diagnostycznych z całkowitym i kompletnym oprzyrządowaniem 

 
Pytanie:   

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie używanego, odnowionego i walidowanego systemu do uzdatniania? 

Odpowiedź 

Tak  

 

 
Pytanie:   
Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia pkt. 1 
Czy Oferent dodatkowo ma załączyć sporządzony przez siebie formularz z  parametrami granicznymi oferowanego systemu 

diagnostycznego czy wystarczy potwierdzenie spełnienia wymienionych przez Zamawiające parametrów granicznych 

zawartych w opisie przedmiotu zamówienia? 

Odpowiedź 

Należy załączyć formularz z parametrami granicznymi oferowanego systemu diagnostycznego w zakresie potwierdzenia 

wymagań zamawiającego. Należy także dołączyć odpowiednią dokumentacje producenta systemu diagnostycznego                     

z której wymaga spełnienie wymagań stawianych przez Zamawiającego. 

 

Pytanie:   

Dotyczy pkt. 3 opisu przedmiotu zamówienia tiret nr 4 

Oferent zapewnia elektroniczną transmisję szeregu parametrów danych do sieci laboratoryjnej LIS w tym min. nr serii 

odczynnika i jego unikalny nr seryjny. W obecnym standardzie transmisji RS232 nie ma zapewnienia transmisji daty 

ważności samych odczynników. Aparat transmituje wyniki pacjentów wraz z danym LOT nr serii odczynnika na którym było 

wykonane oznaczenie. Z chwilę kiedy dana partia odczynnika ulega przeterminowaniu użytkownik może wymusić pracę na 

takowym przeterminowanym odczynniku, ale w wynikach pacjentów transmitowanych do sieci LIS przy nr serii odczynnika 

automatycznie pojawia się flaga EXP (EXPIRED = przeterminowany).  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na tego typu 

rozwiązanie?  

Jako alternatywę do obecnego rozwiązania transmisji RS232  można rozważyć zastosowanie najnowszego standardu 

transmisji danych HL7 który umożliwia wysyłkę wszystkich wymaganych danych 

Odpowiedź: 

- transmisja w standardzie HL7 (pełny zakres danych) 

Szczegóły oferent musi uzgodnić z Asseco. 

 

 

 

 

 

 



   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------- 

 

Dotyczy SIWZ 
 

Pytanie:   

1. Prosimy o podanie szacunkowej liczby testów potwierdzenia HBsAg, które należy uwzględnić w ofercie  

 

 

Odpowiedź 

RCKiK w Krakowie informuje, że podanie nawet szacunkowej liczby testów potwierdzenia dla HBsAg  potrzebnych 

do weryfikacji każdego powtarzalnie reaktywnego wyniku testu przeglądowego w czasie realizacji Umowy jest 

niemożliwe. Natomiast Wykonawca musi zapewnić taką ilość w/w testów, która zapewni ciągłość pracy 

laboratorium  zgodnie z GLP  

 

Pytanie:   

2.Prosimy o wyjaśnienie czy oferowane analizatory mają pracować w oparciu o automatyczną metodę 

chemiluminescencji? 

 

Odpowiedź 

Tak  

 

Pytanie:   

3. Prosimy o wyjaśnienie, czy nie doszło do omyłki w opisie parametrów ocenianych w punkcie 7 tj. "brak końcówek jednorazowych do 

materiału badanego" Tak -2 punkty, Nie- 0? 

Zastosowanie końcówek jednorazowych pozwala w 100% na wyeliminowanie błędu przeniesienia czyli tzw."carry over" i powinno być 

istotne z punktu widzenia zapewnienie bezpieczeństwa krwi przeznaczonej do przetoczeń.  

Wartym zaznaczenia jest fakt, że obecnie stosowany oraz preferowany w bieżącym postępowaniu przez Zamawiającego system 

ARCHITECT nie stosuje końcówek jednorazowych do pobierania materiału badanego przez co nie zapewnia eliminacji błędu 

przeniesienia- co poświadczone jest w oryginalnej angielskojęzycznej wersji instrukcji obsługi analizatora ARCHITECT, (wynika z niej, 

że eliminująca ryzyka przeniesienia poniżej 0,1 ppm wskazana jest wyłącznie dla części biochemicznej platformy ARCHITECT (funkcja 

„SmartWash”) oraz, że funkcja ta nie jest aktywna dla części immunochemicznej platformy, a przedmiotem obecnego postępowania są 

właśnie analizatory immunochemiczne. Przytoczony punkt o braku funkcji SMART Wash jest przyczyną niedopuszczenia przez FDA 

analizatorów immunochemicznych ARCHITECT do badań przesiewowych dawców w USA. Załączamy wersję oryginalną instrukcji obsługi 

wraz z jej nieprawidłowo przetłumaczoną wersją polską. 

 Tłumaczenie na język polski jest niedokładne i zawiera nieprawdziwe sformułowania dotyczące funkcji SmartWash w części 

immunochemicznej platformy. 

Odpowiedź 

Prawidłowość tłumaczenia na język polski nie jest przedmiotem przetargu. Własne doświadczenia wskazują, że 

system działający bez używania końcówek jednorazowych jest optymalny dla Zamawiającego. 

Niezależnie od powyższego zamawiający nie eliminuje systemu działania w oparciu o jednorazowe końcówki, innymi 

słowy dopuszcza rozwiązania funkcjonujące zarówno w zakresie końcówek jednorazowych do materiału badanego 

jak i systemy ich nie wykorzystujące. 

Pytanie:   

4.Prosimy o wyrażenie zgody na wizję lokalną w celu określenia czy oferowane analizatory wpisują się w warunki lokalowe 

Zamawiającego, prosimy o podanie daty i godziny oraz osoby do kontaktu, alternatywnie prosimy o udostępnienie planów 

umeblowanego laboratorium Zamawiającego 

Odpowiedź 

W załączeniu Zmawiający przesyła rzut pomieszczeń w których mają znajdować się analizatory. Ponadto istnieje 

możliwość zapoznania się z pomieszczeniami w godzinach najlepiej wczesno-porannych  od poniedziałku do piątku. 

Pytanie:   

5. Prosimy o wyjaśnienie, czy oferowane urządzenia UPS w przypadku zaniku zasilania powinny umożliwić zakończenie wykonania 

rozpoczętych analiz?  

Odpowiedź 

Tak. Ponadto Każdy analizator ma być standardowo wyposażony w oddzielny UPS. 

 

 



   

Pytanie:   

6. W celu prawidłowego oszacowania oferty prosimy o określenie formy i terminu rekompensaty testów zużytych dodatkowo do 

wykonywania powtórnych oznaczeń z powodu awarii systemów diagnostycznych 

 

 

Odpowiedź 

Rekompensata na zakończenie Umowy; na podstawie potwierdzonych dokumentów o ilości dodatkowo zużytych testów w formie 

faktury. 

Pytanie:   

7. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie wykonywał codzienną kontrolę jakości pracy tzw. run control: raz dziennie dla serii 

badań na każdym z trzech analizatorów, czy dla każdego opakowania odczynników serologicznych? 

Odpowiedź 

Tak. Zamawiający będzie wykonywał run control dla każdego opakowania odczynników serologicznych i na każdym z trzech 

analizatorów, zależnie od ilości badań do wykonania. 

Pytanie:   

8. Prosimy o wskazanie regulaminowego czasu pracy laboratorium tj. liczby pracujących dni w tygodniu   

Odpowiedź 

5 

 

Pytanie:   

9. Prosimy o wskazanie nazwy dostawcy i numerów wymaganej kwartalnej międzynarodowej kontroli Jakości pracy  

Odpowiedź 

LABQUALITYLabquality´s External Quality Assessment Programmes (Syphilis Serology; HIV,antibodies; Hepatitis B, 

serology; Hepatitis C, serology 

 

Pytanie:   

10. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie dwóch kalibratorów w postaci liofilizatu do szybkiej i jednorazowej rekonstytucji, forma 

liofilizatu wpływa znacząco na wydłużenie stabilności  

Odpowiedź  

RCKiK  w Krakowie nie wyraża zgody na zaoferowane rozwiązanie  

 

Pytanie:   

11. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie odczynników, które przed wstawieniem na pokład wymagają doprowadzenie do 

temperatury pokojowej. Czas ogrzania jest krótki i pokrywa się z czasem przygotowania analizatorów do codziennej pracy, 

jednocześnie zaznaczamy, że odczynniki mogą być przechowywane na pokładzie analizatora bez konieczności ich chłodzenia w 

lodówce i ponownego doprowadzenie do temperatury pokojowej. 

Odpowiedź  

RCKiK  w Krakowie nie wyraża zgody na zaoferowane rozwiązanie  

 

Pytanie:   

12. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie testów, dla których każdy wydany wynik jest jednoznaczny interpretowany, jako 

niereaktywny lub reaktywny, a dodatkowo zwracamy uwagę na wymagające atencji wyniki o wartościach granicznych dla których dalszy 

sposób postępowania jest dokładnie taki sam jak dla wyników reaktywnych i nie wymaga dodatkowego nakładu pracy ze strony 

Zamawiającego. Przedmiotem zamówienia są testy skryningowe, których wyniki zgodnie z obowiązującymi przepisami są każdorazowo 

weryfikowane testami uzupełniającymi i potwierdzenia.  

Odpowiedź  

RCKiK  w Krakowie nie wyraża zgody na zaoferowane rozwiązanie  

 

Pytanie:   

13. Prosimy o wyrażenie zgody na dostawę odczynników z minimum 4-5 cio miesięcznym terminem ważności licząc od daty dostawy do 

siedziby Zamawiającego 

Odpowiedź 

 Zamawiający utrzymuje zapis o długości terminu ważności zgodnie z SIWZ 



   

 

Pytanie:   

14. Prosimy o wyrażenie zgody by podczas współpracy analizatora z LSI zamiast daty i godziny transmisji wyniku pojawiała się data i 

godzina otrzymania wyniku. 

Odpowiedź 

 Zamawiający oczekuje standardu transmisji danych , który umożliwia transmisję wszystkich określonych danych. 

 

Pytanie:   

15. Prosimy o wyrażenie zgody by podczas współpracy analizatora z LSI nie było konieczności przesyłania daty ważności odczynników. 

W przypadku przeterminowania odczynnika, informacja do systemu przesyłana jest w postaci zdefiniowanej flagi i pojawia się na 

każdym wyniku.   

Odpowiedź 

 Zamawiający wymaga, aby kontrola daty ważności odczynników była widoczna w LIS. Zamawiający nie dopuszcza pracy na 

jakichkolwiek przeterminowanych odczynnikach  i w żadnej sytuacji 

 

 

 

Dotyczy wzoru umowy 
 

1.Prosimy o wyjaśnienie i opisanie sposobu wymaganej walidacji dostarczonej i zainstalowanej aparatury   

 

Odpowiedź 

 Zgodnie z „Medycznymi zasadami pobierania krwi(…)”wydanie aktualne 

 

Pytanie:   

2. Par. 1 ust. 3b -3c Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby ekspertyza została wydana przez organ wskazany przez Wykonawcę, a termin 

jej przedstawienia wynosił 30 dni od daty wydania jej przez uprawniony organ. 

Uzasadnienie: 

W przypadku, gdy Zamawiający wskaże uprawniony organ to nie można oczekiwać, że Wykonawca uzyska odpowiednią ekspertyzę w 

terminie 30 dni od złożenia wniosku, gdyż Wykonawca nie ma wpływu na szybkość wydawania dokumentów przez organ wskazany 

przez zamawiającego. 

 

Odpowiedż 

Nie, ekspertyza ma być wykonana przez organ wskazany przez Zamawiającego w ciągu 30 dni od daty przekazania informacji 

Wykonawcy. Wykonawca nie odpowiada za opóźnienie w przedstawieniu opinii, jeżeli opóźnienie to wynika z okoliczności leżących po 

stronie podmiotu wykonującego opinię. Odpowiednie postanowienia zostaną transponowane do umowy. 

 

3 Par. 2 ust. 2 i 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury? 

 

Odpowiedż 

Nie  

 

Pytanie 

4 .Par. 3 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość 

kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy.? 

Uzasadnienie: 

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie 

dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała 

charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej. 

 

Odpowiedż 

NIE, zamawiający nie wyraża zgody na wskazaną modyfikację 

 

 

Pytanie 

5. Par. 3 ust. 1a Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość 

kary umownej naliczana była od wartości niezrealizowanej w terminie dostawy częściowej, a nie od wynagrodzenia za cały przedmiot 

umowy? 

Uzasadnienie: 

Zastrzeżona, we wzorze umowy kara umowna jest rażąco wygórowaną w rozumieniu art. 484 § 2 kodeksu cywilnego. Podstawową 

funkcją kary umownej jest kompensacja szkody poniesionej przez Zamawiającego. Powinna ona bowiem służyć ułatwieniu 

dochodzenia odszkodowania, a nie prowadzić do sytuacji, w której Zamawiający wzbogaca się na niewykonaniu zobowiązania przez 

Wykonawcę (por. wyr. SA w Katowicach 17.12.2008 r., V ACA 483/08, OSA w Katowicach 2009, Nr 1, poz. 5). W związku z tym, w 

przypadku utrzymania obecnego brzmienia postanowienia umowy (niewspółmierność z ewentualną szkodą Zamawiającego) 

ewentualnie naliczona kara umowna zostanie uznana za rażąco wygórowaną, a w konsekwencji tego możliwe będzie jej miarkowanie, 

co naraża instytucję zamawiającą na nieuzyskanie zakładanego odszkodowania oraz dodatkowe koszty postępowania sądowego. 

Mając na względzie z jednej strony ochronę słusznego interesu Zamawiającego, a z drugiej zasadę równości stron prawa kontraktów 

oraz regulację art. 484 § 2 kodeksu cywilnego proponujemy, aby podstawą naliczenia kary umownej była wartość niedostarczonej w 

terminie dostawy. 

 



   

Odpowiedż 

NIE, zamawiający nie wyraża zgody na wskazaną modyfikację 

 

Pytanie 

6. Par. 3 ust. 1a i 1b Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby 

wysokość kary umownej naliczana była od wartości sumy czynszu dzierżawnego a nie od wynagrodzenia za cały przedmiot umowy? 

 

Odpowiedż 

NIE, zamawiający nie wyraża zgody na wskazaną modyfikację 

 

Pytanie 

7. Par. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od 

żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’ 

 

Odpowiedż 

NIE, zamawiający nie wyraża zgody na wskazaną modyfikację 

 

Pytanie 

8. Par. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu obowiązywania umowy do 44 miesięcy? 

Uzasadnienie: 

Dłuższy termin trwania umowy niż 44 miesiące narazi Zamawiającego na konieczność amortyzowania przedmiotu umowy, a tym 

samym zwiększy po jego stronie koszty kontraktu.  

 

Odpowiedż 

NIE, zamawiający nie wyraża zgody na wskazaną modyfikację 

 

9. Par. 7 ust. 3 pkt a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy? W przypadku braku zgody na 

powyższe czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia przysługiwało wyłącznie, gdy wykonawca nie jest w stanie 

dokonać niezbędnych przeróbek budowlanych pomieszczeń? 

 

Odpowiedż 

NIE, zamawiający nie wyraża zgody na wskazaną modyfikację 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jolanta Raś 


