
Strona 1 z 2 

 

 
   

 

DZP 3320.61.21            Zamość, dnia 24 listopada 2021 r. 

 

 

 

Dotyczy: wyjaśnienie  treści SWZ. 

 

 

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II                              

w Zamościu  ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia                          

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia treść zapytań wraz                            

z wyjaśnieniami treści SWZ opracowanej do postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na dostawę odczynników do badań koagulologicznych wraz z dzierżawą 

dwóch analizatorów.   

 

1. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora backup bez możliwości 

oznaczania aktywności czynnika von Willebranda z kofaktorem rystocetyny i wolnego 

białka S”  

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza. 

2. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora backup bez możliwości 

przechowywania kontroli na pokładzie analizatora ?” 

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza. 

3. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora backup bez komputera 

sterującego, monitora, drukarki laserowej ? – komputer sterujący monitor i drukarka 

termiczna jest wbudowana w część pomiarową.” 

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza. 

4. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora backup wyposażony               

w jedną sondę pomiarową na odczynniki, próbki i inne materiały ?” 

Wyjaśnienie: Zamawiający nie dopuszcza. 

5. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora backup bez 

wbudowanego przebijaka korków probówek systemu zamkniętego ?” 

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza. 

6. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora backup o wydajności 48 

oznaczeń na godzinę w analizie jednoczesnej PT/APTT ?” 

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza. 

7. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora backup z możliwością 

jednoczesnego załadowania 10 próbek ?” 

Wyjaśnienie: Zamawiający nie dopuszcza. 

8. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora backup z 60 kuwetami 

reakcyjnymi na pokładzie analizatora ?” 

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza. 

9. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odczynnika do fibrynogenu bez informacji w ulotce 

o odporności na interferencje ze strony leku dabigatran ?” 

Wyjaśnienie: Zamawiający nie dopuszcza. 

10. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora backup z możliwością 

dostawiania próbek jednakże bez swobodnego załadunku odczynników, kuwet                             
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i materiałów zużywalnych bez zatrzymania analizator ?” 

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza. 

11. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora backup bez możliwości 

automatycznego powtarzania badań funkcji wielokrotnych rozcieńczeń (reflex test) ?” 

Wyjaśnienie: Zamawiający nie dopuszcza. 

12. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora backup bez możliwości 

automatycznego monitorowania rodzaju, ilości pozostałych do wykonania testów, 

numerów LOT oraz terminów ważności odczynników i materiałów zużywalnych 

znajdujących się na pokładzie analizatora ?” 

Wyjaśnienie: Zamawiający nie dopuszcza. 

13. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora backup z trwałością 

odczynnika do PT, APTT, fibrynogenu na pokładzie analizatora 24 godzin ?” 

Wyjaśnienie: Zamawiający nie dopuszcza. 

14. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora backup z funkcją 

kontroli jakości badań Levey-Jeningsa z możliwością wydruku ?” 

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza. 

15. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora backup bez możliwości 

równoległego przygotowania listy roboczej bądź przeprowadzenia kalibracji metod ?” 

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza. 

16. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora backup bez możliwości 

zapisywania wszelkiego rodzaju zestawień i raportów (wyniki pacjenta, kalibracje, 

opracowania QC) w postaci plików PDF do odczytania na dowolnym komputerze ?” 

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza. 

17. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatorów z możliwością 

wstawiania i wykonywania badań pilnych poza kolejką (tryb cito) z dedykowanymi 

miejscami cito (analizator główny 5 miejsc, analizator backup 1 miejsce cito) ?” 

Wyjaśnienie: Zamawiający nie dopuszcza. 

18. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatorów w pełni 

kompatybilnych, pracujących w oparciu o takie same odczynniki, kalibratory, 

kontrole, materiały systemowe jednakże wykorzystujący odmienne kuwety   

pomiarowe ?” 

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza. 

19. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatorów bez możliwości 

podłączenia do zdalnego systemu serwisowego ?” 

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza wyłącznie w odniesieniu do analizatora backup. 

20. „Czy Zamawiający uzna za równoważne rozwiązanie wymiany źródła światła (1x na 

ok. 1000h pracy analizatora – w praktyce 1xkwartał). Każdorazowa wymiana źródła 

światła odbyłaby się bez udziału/ingerencji Zamawiającego, wymiany dokona                 

serwis ?” 

Wyjaśnienie: Zamawiający nie uzna za równoważne opisane rozwiązanie. 
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