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ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ
w Świętochłowicach

ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice
Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462
NIP 627-16-69-770, REGON  000311450
Dyrektor           tel.032/ 245-34-40
                         tel.032 /770-77-84
Kadry               tel. 032/245-25-54
Gł. księgowa    tel. 032/245-25-28 Świętochłowice, dnia 23 lutego 2010 r.

....................................

....................................

....................................

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę pasków do badania moczu wraz
z dzierżawą czytnika pasków do badania moczu dla Laboratorium
Analitycznego na okres 36 miesięcy, znak sprawy: 1/ZA/11.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.,
nr 113, poz. 759 j.t.) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pn. „Zespół Opieki
Zdrowotnej w Świętochłowicach” udziela odpowiedzi na pytania oraz dokonuje modyfikacji treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 1:
Dot. załącznik nr 1.1 pkt. 7 i 8 opisu przedmiotu zamówienia- parametry graniczne: czy
Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania aparatu spełniającego pozostałe warunki
graniczne, przy czym kalibracja aparatu przebiega automatycznie przy użyciu wewnętrznego paska
kalibracyjnego jak również pasków kalibracyjnych, które będą dostarczone bezpłatnie przez okres
dzierżawy aparatu? W warunkach pracy rutynowej odbywa się to nie częściej niż raz na
4 tygodnie.
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu, w którym kalibracja aparatu przebiega
automatycznie przy użyciu wewnętrznego paska kalibracyjnego jak również pasków
kalibracyjnych które będą dostarczone bezpłatnie przez okres dzierżawy aparatu.

Pytanie nr 2:
Dot. załącznik nr 1.1 pkt. 10 opisu przedmiotu zamówienia- parametry graniczne: czy
Zamawiający dopuści możliwość zaoferowanie aparatu z opcją wprowadzania wyniku
mikroskopowej oceny osadu bezpośrednio do wyniku w aparacie przy pomocy tzw. przystawki
osadowej działającej na podobnej zasadzie jak zewnętrzna klawiatura (pod odpowiednimi
klawiszami zaprogramowane są poszczególne składniki osadu moczu)?
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Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu z opcją wprowadzania wyniku mikroskopowej
oceny osadu bezpośrednio do wyniku w aparacie przy pomocy tzw. przystawki osadowej.

Pytanie nr 3:
Dot. załącznik nr 1 do SIWZ pozycja 2 formularza szczegółowego oferty: czy Zamawiający
wymaga zaoferowania materiału do kontroli wewnętrznej na dwóch poziomach na bazie moczu
ludzkiego czyli pod względem składu podobnego do oznaczanej próbki?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiału do kontroli wewnętrznej na dwóch poziomach na
bazie moczu ludzkiego czyli pod względem składu podobnego do oznaczanej próbki.
Zamawiający jednak nie wymaga zaoferowania materiału spełniającego w/w warunek.
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Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Zakup pasków testowych do badania moczu i potrzebnych akcesoriów na okres 36 miesięcy  oraz  dzierżawa czytnika pasków testowych

L.p. Nazwa  towaru Ilość  oznaczeń
(36 miesięcy)

Ilość
opak.

Cena netto 1
opak.

w PLN

Wartość netto
w PLN

VAT
%

Wartość brutto
w PLN

Producent Nr katalogowy

1. 
Testy paskowe do badania moczu
10 -parametrowe 65 000

2. 

Inne materiały niezbędne do pracy
czytnika
* dopuszcza zaoferowanie materiału
do kontroli wewnętrznej na dwóch
poziomach na bazie moczu ludzkiego
czyli pod względem składu podobnego
do oznaczanej próbki

                                                                                                       RAZEM:

Dzierżawa czytnika pasków testowych

L.p. Rodzaj usługi
Ilość rat

dzierżawnych

Cena netto
jednej raty

dzierżawnej w
PLN

Cena brutto
jednej raty
dzierżawnej

w PLN

Wartość
dzierżawy w

okresie 36 m-cy
netto w PLN

Wartość
dzierżawy w

okresie 36 m-cy
brutto w PLN

Nazwa aparatu Producent

1 Dzierżawa czytnika 36

Całkowita wartość odczynników  i czynszu dzierżawnego netto: ……………………………………………..
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Słownie : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Całkowita wartość odczynników  i czynszu dzierżawnego brutto: ……………………………………………..
Słownie : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Treść oświadczenia Wykonawcy:
1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się – w
przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.) dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej.

       

________________________________
Miejscowość, data

(podpis osoby upoważnionej)
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Załącznik nr 1.1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PARAMETRY GRANICZNE

LP PARAMETR
Parametr
wymagany
TAK

Parametr
oferowany
TAK/NIE

1. Aparat nowy, rok produkcji 2011 TAK

2. Wydajność aparatu min. 400 ozn./godz. TAK

3. 

Możliwość odczytu 10-ciu parametrów fizykochemicznych
moczu – paski o następujących parametrach; leukocyty,
krew (erytrocyty/Hb), bilirubina, urobilinogen, glukoza,
ketony, białko, pH, azotyny, ciężar właściwy.

TAK

4. Automatyczny transport i usuwanie pasków. TAK

5. Flagowanie patologicznych wyników TAK

6. Możliwość wydruku w wybranych jednostkach TAK

7. 

Automatyczna kalibracja bez dodatkowych pasków
kalibracyjnych, standaryzujących i wpisywania kodów
* dopuszcza zaoferowanie aparatu, w którym kalibracja
aparatu przebiega automatycznie przy użyciu wewnętrznego
paska kalibracyjnego jak również pasków kalibracyjnych
które będą dostarczone bezpłatnie przez okres dzierżawy
aparatu

TAK

8. 

Pasek kalibracyjny do codziennej autokalibracji instalowany
w aparacie na stałe
* dopuszcza zaoferowanie aparatu, w którym kalibracja
aparatu przebiega automatycznie przy użyciu wewnętrznego
paska kalibracyjnego jak również pasków kalibracyjnych
które będą dostarczone bezpłatnie przez okres dzierżawy
aparatu

TAK

9. 
Pamięć wyników pacjenta min. 400, pamięć wyników
kontroli jakości min. 200

TAK

10. 

Możliwość wprowadzania bezpośrednio do
aparatu wyników mikroskopowej oceny osadu
moczu bez stosowania zewnętrznej stacji
komputerowej (dopuszcza się zastosowanie
zewnętrznej klawiatury dołączanej do aparatu)
* dopuszcza zaoferowanie aparatu z opcją

wprowadzania wyniku mikroskopowej oceny
osadu bezpośrednio do wyniku w aparacie przy
pomocy tzw. przystawki osadowej

TAK
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11. 

Możliwość podłączenia czytnika kodów
kreskowych – wykonawca dostarcza skaner
kompatybilny z używanymi w systemie
CENTRUM kodami paskowymi

TAK

12. 

Możliwość podłączenia aparatu do laboratoryjnej sieci
informatycznej CENTRUM – wykonawca pokrywa koszt
podłączenia czytnika pasków do badania moczu do systemu
CENTRUM

TAK

13. 
Zapewnienie bezpłatnego serwisu w trakcie trwania umowy,
serwis   wyłącznie producenta aparatu potwierdzone
dodatkowo oświadczeniem producenta

TAK

14. 
Aparat podaje wynik dla krwi z rozróżnieniem
erytrocytów świeżych i wyługowanych

TAK

15. Możliwość wyboru klarowności moczu w aparacie TAK

16. 
Automatyczne określenie przez aparat barwy moczu i
kompensacja własnego zabarwienia moczu

TAK

17. 

Paski do badania moczu charakteryzujące się eliminacją
wpływu kwasu askorbinowego na wynik pomiaru, w
przypadku stężenia glukozy 100 mg/dl i stężenia Hb 0,06
mg/dl przy stężeniu kwasu askorbinowego 40 mg/dl

TAK

18. 

Dostarczenie w ramach umowy materiału kontrolnego
odpowiedniego dla oferowanego analizatora w ilości
wystarczającej do wykonania kontroli na dwóch
poziomach minimum raz w tygodniu.

TAK

19. 

Wykonawca zapewnia nieodpłatny udział w
Mi ędzynarodowym Programie Kontroli Jakości w
zakresie badania ogólnego moczu minimum raz na
kwartał wraz z dostarczeniem materiału do kontroli.
Zamawiający dopuszcza kontrolę organizowaną przez
producenta aparatu

TAK

Parametry z powyższej tabeli podane w kolumnie „parametr wymagany” określone jako „TAK”
stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których
winny być zawarte informacje potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów.

________________________________
Miejscowość, data

(podpis osoby upoważnionej)


