Warszawa, dnia 07.02.2019r.
Nr sprawy SPZOZ.U/112/2019
ZAWIADOMIENIE
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów zawiadamia,
iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego p.n. „sukcesywne
dostawy odczynników ,materiałów kontrolnych ,kalibratorów przeznaczonych do
wykonywania oznaczeń parametrów z zakresu koagulologii wraz z dzierżawą
automatycznego analizatora koagulologicznego ” dla Centralnego Laboratorum
Analitycznego (Nr sprawy SPZOZ.U.112/2019) wpłynęły zapytania do treści ogłoszenia.
Treść zapytań i odpowiedzi zamieszczono poniżej .

Zapytania z dnia 06.02.2019r.

Pytanie

1: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie tromboplastyny o stabilności min. 5 dni

na pokładzie analizatora lub min. 10 dni w temperaturze lodówki?

Odpowiedź:Tak Zamawiający dopuszcza zaoferowanie tromboplastyny o stabilności min. 5
dni na pokładzie analizatora lub min. 10 dni w temperaturze lodówki?

Pytanie 2 : Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie odczynnika do APTT o stabilności min. 10
dni na pokładzie analizatora lub min. 14 dni w temperaturze lodówki?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie odczynnika do APTT o stabilności min.
10 dni na pokładzie analizatora lub min. 14 dni w temperaturze lodówki?
Pytanie 3: Prosimy o sprecyzowanie jakiej stabilności odczynnika do Fibrynogenu oraz D-dimerów
oczekuje Zamawiający.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje Fibrynogen -3 doby po rozpuszczeniu ,D-Dimer
trwałość do zużycia.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania materiału kontrolnego na 3

poziomach? Zgodnie z przepisami 2 poziomy materiału kontrolnego uznawane są za
wystarczające spełnienia standardów wykonywania badań.

Odpowiedź: Zamawiający nie odstąpi od wymogu zaoferowania materiału kontrolnego na 3
poziomach.
Pytanie 5: Prosimy o sprecyzowanie w jaki sposób należy uwzględnić dodatkową ilość
odczynników do kalibracji i kontroli poszczególnych parametrów. Prosimy o podanie częstotliwości
wykonywania kontroli dla każdego z parametrów.
Odpowiedź: Dodatkowa ilość odczynników musi uwzględniać kalibrację przy zmianie serii
odczynnika, oraz kontrolę codzienną naprzemienną.

Pytanie 6: Prosimy o doprecyzowanie, czy w podanej liczbie badań na 12 miesięcy zostały
uwzględnione badania kontrolne?
Odpowiedź: Tak zostały uwzględnione badania kontrolne.
Pytanie 7: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania analizatora z pomiarem stężenia
fibrynogenu podczas pomiaru PT? Metoda obarczana jest dużym błędem, nie jest metodą
referencyjną.
Odpowiedź: Zamawiający nie odstąpi od wymogu zaoferowania analizatora z pomiarem stężenia
fibrynogenu podczas pomiaru.
Pytanie 8: Czy Zamawiający dopuści analizator nie posiadający w panelu oznaczeń
następujących testów: Plazminogen, Alfa-2-antyplazmina? W przypadku negatywnej odpowiedzi
prosimy o wyjaśnienie, z jakiego powodu wymagane są powyższe testy, jeśli Zamawiający nie
wykonuje danych oznaczeń.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści analizatora nie posiadającego w panelu oznaczeń testów:
Plazminogen, Alfa-2-antyplazmina?. Nie jest wykluczone, że w przeciągu najbliższego roku
będziemy oznaczać plazminogen lub alfa – 2 antyplazmina
Pytanie 9: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora bez indeksowania wyników
poza

zakresem

referencyjnym?

Należy

zauważyć,

że

wyniki

przesyłane

do

systemu

informatycznego mogą być automatycznie indeksowane – zgodnie z wprowadzonymi do systemu
regułami (normami). Powyższy parametr nie jest bezwzględnie konieczny do wykonania celu
zamówienia, czyli badań. Wskazany parametr można uznać za udogodnienie, a nie wymóg

bezwzględny, w związku z czym może być parametrem punktowanym (jakość), ale nie może być
wymogiem bezwzględnym.
Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora bez indeksowania wyników
poza zakresem referencyjnym.
Pytanie 10: Czy Zamawiający oczekuje podłączenia analizatora do sieci komputerowej (system
Marcel) na koszt Wykonawcy?
Odpowiedź: Tak Zamawiający oczekuje podłączenia analizatora do sieci komputerowej (system
Marcel) na koszt Wykonawcy.
Pytanie 11: Czy Zamawiający dopuści analizator, który zapewnia drukowanie lub przesyłanie
wyników pomiarów – zbiorczych i zarchiwizowanych z podaną datą i godziną wykonania oraz
zlecającym? Pozostałe wymagane przez Zamawiającego dane zapisywane i archiwizowane są
przez laboratoryjny system informatyczny.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z warunkami opisanym w ogłoszeniu.
Pytanie 12: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez oferenta systemu zarządzania
jakością zgodnego z normą ISO 13485:2016, jeżeli produkty zaoferowane przez oferenta zostały
wyprodukowane zgodnie z tymi normami? Posiadanie przez oferenta systemu jakości ISO
13485:2016 na potrzeby przedmiotowego przetargu jest bez znaczenia, zwłaszcza w kontekście,
że to producent posiada normy ISO 13485:2016 i wszelkie produkty zostały wyprodukowane
zgodnie z tymi procedurami. Zaznaczyć należy, iż dystrybutor nie będzie posiadał normy ISO
13485:2016 z uwagi na formalne wymagania dla tej normy.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodne z warunkami opisanymi w ogłoszeniu.
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