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Drezdenko, dnia 20 czerwca 2022 roku 
  

Do Wykonawców,  

ubiegających się o zamówienie 

 
P3 
 
Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę odczynników do badań laboratoryjnych 
dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy: PCZSzp/TP-MN/8/2022, BZP nr 
00202251/01 z dnia 09.06.2022 r. 
 

 
WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ 

 
 Zamawiający, w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, zwanej 
dalej Ustawą udziela następujących wyjaśnień treści SWZ i w trybie art. 286 ust. 1 Ustawy wprowadza zmiany 
SWZ, tj.: 
 
Pytanie 1 
dodatek nr 2 do SWZ, pakiet 3, pkt. 2 
dodatek nr 2 do SWZ, Załącznik nr 1, pkt.2  - Czy Zamawiający dopuści analizator back-up, który pracuje na innych 
odczynnikach niż analizator główny. Są to tylko 3 odczynniki rutynowe i 1 wspólny preparat odbiałczający. 
Odpowiedź do pytania 1:  
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w zakresie pakietu 3 na analizator back-up, który pracuje na innych 
odczynnikach niż analizator główny, przy pozostałych parametrach bez zmian. 
 
Pytanie 2 
dodatek nr 2 do SWZ, pakiet 3, pkt. 6 
dodatek nr 2 do SWZ, Załącznik nr 1, pkt.6 - Prosimy o możliwość zaoferowania analizatora, w którym wartość 
Hematokrytu HCT pochodzi z pomiaru  RBC metodą impedancyjną. 
HCT=RBC x MCV/10. 
Składowe formuły obliczeniowej RBC i MCV są parametrami mierzonymi bezpośrednio. Metodą pomiarową jest 
impedancja, która polega na zliczaniu  impulsu elektrycznego,  którego wielkość jest proporcjonalnego do objętości 
komórki. Metoda impedancyjna  jest metodą powszechnie stosowaną we wszystkich automatycznych analizatorach 
hematologicznych. Jedyną metodą oznaczającą HCT w sposób bezpośredni nie wyliczany, jest metoda wykorzystująca 
wirowanie. 
Odpowiedź do pytania 2:  
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w zakresie pakietu 3 na analizator, w którym wartość hematokrytu 
HCT wyznaczana jest wg wzoru HCT=RBC x MCV/10, przy czym parametry RBC i MCV są parametrami mierzonymi 
bezpośrednio metodą impedancyjną, przy pozostałych parametrach bez zmian. 
 
Pytanie 3 
dodatek nr 2 do SWZ, pakiet 3 pkt. 8 
dodatek nr 2 do SWZ, Załącznik nr 1, pkt.8 - Czy Zamawiający dopuści analizator z podajnikiem na 50 probówek oraz 
manualnym trybem podawania próbki. 
Odp. do pytania 3:  
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w zakresie pakietu 3 na analizator główny z podajnikiem 
na 50 probówek, przy pozostałych parametrach bez zmian. 
 
Pytanie 4 
dodatek nr 5 do SWZ - projektowane postanowienia umowy dostawy 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu: „Dostawca ma prawo zmiany ceny w przypadku ponad 5-procentowego 
wzrostu kursu EUR/PLN, liczonego jako odchylenie procentowe bieżącego średniego kursu NBP pary walutowej 
EUR/PLN do średniego kursu NBP pary walutowej EUR/PLN z dnia złożenia oferty. Zmiana ceny, o której mowa w 
zdaniu poprzedzającym, wymaga pod rygorem nieważności zawarcia pisemnego aneksu. Rozliczenie zmiany wysokości 
wynagrodzenia zostanie rozliczone poprzez wystawienie faktury korygującej.” 
Odp. do pytania 4  
Nie wprowadza się proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 5 
dodatek nr 5 do SWZ - projektowane postanowienia umowy dostawy §6 
Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów §6 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości 
netto a nie brutto. 
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Uzasadnienie: 
VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto 
sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę 
z tytułu wykonania zamówienia. 
Odp. do pytania 5  
Nie wprowadza się proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 6 
dodatek nr 5 do SWZ - projektowane postanowienia umowy dostawy §6 ust. 6 
(§ 6 ust. 6) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 5% wartości netto 
niezrealizowanej części umowy?  
Odp. do pytania 6 
Nie wprowadza się proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 7 
dodatek nr 5 do SWZ - projektowane postanowienia umowy dostawy §2 pkt.1 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie czasu instalacji urządzeń hematologicznych 
do 3 tygodni od daty podpisania umowy, z uwagi na konieczność sprowadzenia fabrycznie nowego analizatora, a także 
na obecną sytuację związaną z globalnym wydłużeniem łańcucha dostaw urządzeń sprowadzanych z zagranicy. 
Odp. do pytania 7 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w SWZ. 
 
Pytanie 8 
dodatek nr 2 do SWZ, Pakiet 3, Wymagania dodatkowe, pkt 3: 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż w obu analizatorach mają być stosowane jednakowe odczynniki, z wyjątkiem 
odczynników stosowanych do pomiaru RET wymaganych w analizatorze głównym. 
Odp. do pytania 8 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w SWZ z uwzględnieniem odpowiedzi 
na powyższe pytanie 1. 
 
Pytanie 9 
dodatek nr 2 do SWZ, Pakiet 3, Wymagania dodatkowe, pkt 5 
Czy Zamawiający wymaga rozdziału WBC w oparciu o fluorescencyjną cytometrię przepływową dla obu analizatorów? 
Odp. do pytania 9 
Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie pakietu 3 wymaga różnicowania WBC na 5 subpopulacji  metodą cytometrii 
przepływowej na każdym analizatorze. 
 
Pytanie 10 
dodatek nr 2 do SWZ, Pakiet 3, Wymagania dodatkowe, pkt 6 
Prosimy o doprecyzowanie, iż Zamawiający wymaga oznaczania retikulocytów wraz z podziałem na frakcje w zależności 
od stopnia dojrzałości (IRF, LFR, MFR, HFR), ekwiwalentem hemoglobiny w retikulocycie (RET-He) oraz odsetka 
krwinek czerwonych (Hypo-He i Hyper-He) - wymagane parametry są parametrami diagnostycznymi, posiadającymi 
zakresy referencyjne i są zwalidowane przez producenta. 
Odp. do pytania 10 
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 
 
Pytanie 11 
dodatek nr 2 do SWZ, Pakiet 3, Wymagania dodatkowe, pkt 6 
Czy Zamawiający wymaga dodatkowo, aby oferowane analizatory posiadały możliwość monitorowania niedokrwistości 
z oceną odsetka mikrocytów i makrocytów, jako parametrów diagnostycznych (posiadających zakresy referencyjne) 
i przesyłane do systemu LIS? 
Odp. do pytania 11 
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Oferowane analizatory winny spełniać co najmniej parametry wskazane 
w SWZ. Analizatory mogą posiadać parametry i funkcjonalności dodatkowe. 
 
Pytanie 12 
dodatek nr 2 do SWZ, Pakiet 3, Wymagania dodatkowe, pkt 9 
Czy Zamawiający wymaga dodatkowo, aby aspirowana objętość próbki dla obydwu analizatorów nie przekraczała 30 µl 
krwi pełnej, z uwagi na istniejące w szpitalu oddziały ginekologiczne/neonatologiczne i wynikającej z tego potrzeby 
analizowania próbek pediatrycznych? 
Odp. do pytania 12 
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 
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Pytanie 13 
dodatek nr 2 do SWZ, Pakiet 3, Wymagania dodatkowe, pkt 12 
Czy Zamawiający formułując wymaganie, miał na myśli oprogramowanie wbudowane w analizator hematologiczny, które 
zarządza odczynnikami i w sposób graficzny pokazuje status ich wykorzystania oraz termin przydatności? 
Odp. do pytania 13 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w SWZ, tj.: w pkt. 12 dodatku nr 2 do SWZ dla 
pakietu 3 wymagane jest. aby analizatory automatycznie monitorowały odczynniki, co najmniej w zakresie ilości zużytej lub 
pozostałej do wykorzystania oraz terminu przydatności. Nie stawia się wymagań w zakresie sposobu realizacji tej 
funkcjonalności. 
 
Pytanie 14 
dodatek nr 2 do SWZ, Pakiet 3, Wymagania dodatkowe, pkt 17 
Czy Zamawiający wymaga jednego rodzaju materiału kontrolnego (trzy poziomy) dla analizatorów hematologicznych 
uwzględniającego parametry retikulocytarne będące bardziej kompleksowym narzędziem kontroli, ze względu 
na możliwość wykonania oznaczenia kontrolującego jednocześnie pracę wszystkich kanałów pomiarowych biorących 
udział w oznaczeniu próbek rutynowych — w tym tych, z których pochodzą parametry od siebie zależne (np. liczba 
erytrocytów i odsetek retikulocytów)? 
Użycie wspólnego materiału kontrolnego zmniejsza ilość niezbędnych, codziennych prac analitycznych oraz wyraźnie 
i bezpośrednio przekłada się na redukcję zużywanej ilości fiolek materiału kontrolnego, czego efektem są niższe koszty 
związane z codziennym używaniem tego rodzaju materiału kontrolnego. 
Odp. do pytania 14 
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 
 
Pytanie 15 
dodatek nr 2 do SWZ, Pakiet 3, Część nr 3, Wymagania dodatkowe, pkt 17 
Czy Zamawiający wyrazi dodatkowo zgodę na zaoferowanie materiału kontrolnego, którego termin ważności jest zgodny 
z terminem ważności na opakowaniu i wynosi do 2 miesięcy, a dystrybucja materiału kontrolnego odbywa się 
wg harmonogramu dostaw dostępnego na stronie internetowej Wykonawcy? 
Krew kontrolna jest materiałem o krótkim okresie ważności z uwagi na swoją specyfikę wewnętrzną, dostarczana jest 
zgodnie z harmonogramem tak, aby Zamawiający miał zawsze ważny materiał kontrolny. Na Wykonawcy spoczywa 
obowiązek odpowiedniego skalkulowania oferty, dlatego prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie krwi kontrolnej 
skalkulowanej w ilości uwzględniającej datę przydatności na opakowaniu i w ilości gwarantującej codzienne wykonanie 
kontroli. 
Odp. do pytania 15 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w SWZ. Zapisy w tym zakresie zawarte 
są w projektowanych postanowieniach umowy. 
 
Pytanie 16 
dodatek nr 2 do SWZ, Pakiet 3 
Czy Zamawiający wymaga dodatkowo, aby instrukcja obsługi była wbudowana w oprogramowanie analizatorów 
z jednoczesną możliwością automatycznego przekierowania i wyświetleń działań naprawczych i opisu błędu 
wygenerowanego aktualnie przez analizator oraz ułatwiająca wyszukiwanie informacji dotyczących procedur konserwacji 
i czynności związanych z obsługą analizatorów? 
Odp. do pytania 16 
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 
 
 
Zamawiający w trybie art. 284 ust. 3 i 286 ust. 3 Ustawy zmienia termin składania i otwarcia ofert, tj.: 

a) termin składania ofert: 23.06.2022 godz.: 10:00,  
b) termin otwarcia ofert: 23.06.2022 godz.: 10:10 
W związku z powyższym zmianie ulega termin związania ofertą: do dnia 22.07.2022 r. 
 
W załączeniu zmieniony dodatek nr 2 do SWZ. 

Z poważaniem 
          

                                Prezes Zarządu 

     Maciej Bak 

 
 
W trybie art. 284 ust. 6, art. 286 ust. 7 i art. 271 ust. 4  Ustawy wyjaśnienia oraz ogłoszenie o zmianie zamieszczono 
na stronie internetowej prowadzonego postępowania http://szpital-drezdenko.pl/2022/06/09/dostawa-odczynnikow-do-
badan-laboratoryjnych-nr-sprawy-pczszp-tp-mn-8-2022/  dnia 20.06.2022 r. 


