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DZPZ-530-Zp/29/PN-29/21

Wałbrzych, dnia 19.07.2021r.

Wykonawcy – wszyscy
„Dostawa procesora tkankowego oraz odczynników dla Zakładu Patomorfologii” Zp/29/PN-29/21
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z
art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym
postępowaniu.
Pytanie nr 1 dot. pakietu 1 Procesor
Prosimy o dopuszczenie procesora o wymiarach 580 x 710 x 1370 mm i wadze 121kg.
Odp. Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 2 dot. pakietu 1 Procesor
Prosimy o dopuszczenie procesora nie wymagającego podświetlanej komory z odczynnikami, w
proponowanym urządzeniu, wizualna ocena poziomu odczynnika odbywa się poprzez pokrywę
ze szklanym oknem, a także poziom odczynników w komorze wyświetlany jest na kolorowym
ekranie.
Odp. Zamawiający dopuszcza - Zamawiający wymaga czytelnej, bieżącej kontroli poziomu
odczynników, bez konkretnych wymogów, zgodnych z SWZ.
Pytanie nr 3 dot. pakietu 1 Procesor
Prosimy o dopuszczenie urządzenia nie wyposażonego w oświetlenie LED informujące o statusie
pracy lecz wyposażonego w kolorowy ekran dotykowy wyświetlający wszystkie wykonywane
procesy, procesor wyposażony w alarm informujący o błędach oraz możliwość podłączenia do
alarmu zdalnego, jest to parametr równorzędny do opisanego.
Odp. Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 4 dot. pakietu 1 Procesor
Prosimy o dopuszczenie urządzenia w którym stany poziomu odczynników są bezpośrednio
wyświetlane graficznie na ekranie zamiast automatycznego sprawdzenia stacji odczynników
przed uruchomieniem programu w proponowanym jest to parametr równorzędny do opisanego.
Odp. Zamawiający dopuszcza wyświetlenie graficzne, ale z automatycznym
alarmem ostrzegającym o zbyt niskim poziomie odczynników.
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Pytanie nr 5 dot. pakietu 1 Procesor
Prosimy o dopuszczenie urządzenia nie wymagającego specjalnej blokady, eliminacja błędu
czynnika ludzkiego czyli niewłaściwego umieszczenia pojemników została wyeliminowana
poprzez automatyczne przestawianie odczynników sterowane komputerowo, jest to parametr
lepszy do opisanego „systemu automatycznej blokady uruchomienia przy niewłaściwym
umieszczeniu pojemników z odczynnikami”.
Odp. Zamawiający dopuszcza urządzenie z innym, automatycznym systemem
eliminującym błędy niewłaściwego umieszczenia pojemników.
Pytanie nr 6 dot. wzoru umowy dla części 2,3
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż
„Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość
zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?
Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań,
ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o
ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 150 zł.
Odp. Zamawiający nie zmienia treści projektu umowy w w/w zakresie.
Pytanie nr 7 dot. zwory umów dla pakietów 1,2,3
W związku z zapisem art. 433 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
zwracamy się z prośbą o zmodyfikowanie zapisów § 8 w taki sposób aby kary umowne były
naliczane za „zwłokę” a nie „opóźnienie” jak to zostało sformułowane.
Odp. Zamawiający nie zmienia treści projektu umowy, gdyż kary dotyczą umowy ściśle –
jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia (art. 433 ustawy Pzp).
Pytanie nr 8 dot. pakietu nr 3
Zwracamy uwagę, że alkohol nie jest zakwalifikowany przez producenta jako wyrób medyczny w
rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. W związku z tym nie
podlega on przepisom cytowanej ustawy, ani dyrektywom europejskim. Dla tego rodzaju
wyrobów nie wystawia się deklaracji zgodności ani innych dokumentów dopuszczających do
obrotu. W związku z tym zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby cały asortyment
był wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy i uznanie stosownego oświadczenia w tym
zakresie złożonego razem z ofertą.
Odp. Zamawiający odstępuje od w/w wymogu w Pakiecie 3.
Pytanie nr 9 - Aparat z dobrym dostępem do wszystkich zbiorników w celu wymiany
odczynników
Zwracamy się z uprzejmą prośba o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaproponowania
urządzenia z możliwością wyjęcia wszystkich zbiorników poza urządzenie w celu wymiany
odczynników lub ich oczyszczenia?
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Odp. Zamawiający wymaga aby urządzenie miało możliwość wyjęcia wszystkich
zbiorników
poza
urządzenie
w
celu
wymiany
odczynników
lub
ich
czyszczenia.
Pytanie nr 10 - Łatwy dostęp do oczyszczania pojemników parafinowych
prośba o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaproponowania urządzenia z możliwością
wyjęcia wszystkich Zwracamy się z uprzejmą pojemników parafinowych poza urządzenie w celu
wymiany parafiny lub ich oczyszczenia?
Odp. Zamawiający wymaga aby urządzenie miało możliwość wyjęcia wszystkich
pojemników parafinowych poza urządzenie w celu wymiany parafiny lub czyszczenia.
Pytanie nr 11 - Podświetlenie komory z odczynnikami dla zapewnienia łatwej wizualnej
oceny poziomu odczynników
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga podświetlanej
komory z odczynnikami dla zapewniania wizualnej oceny poziomu odczynników wyposażonej w
transparentne drzwiczki?
Odp. Zamawiający wymaga czytelnej, bieżącej kontroli poziomu odczynników, bez
konkretnych wymogów, zgodnych z SWZ.
Pytanie nr 12 - Urządzenie wyposażone w oświetlenie LED informujące o statusie pracy
oraz alarm lokalny i zdalny informujący o błędach
Zwracamy się z uprzejmą prośba o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga urządzenia
wyposażonego w oświetlenie LED informujące o statusie pracy w dwóch kolorach:
Urządzenie wyposażone w oświetlenie LED informujący Użytkownika o statusie pracy:
- kolor zielony – praca prawidłowa
- kolor czerwony – sygnalizacja błędu
Odp. Zamawiający wymaga urządzenia wyposażonego w jakikolwiek czytelny sposób
informowania o błędach, tj. diody LED, ekran LED z alarmem zdalnym i lokalnym.
Pytanie nr 13 - Aparat z automatycznym sprawdzeniem stacji odczynników przed
uruchomieniem programu
Zwracamy się z uprzejmą prośba o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga urządzenia
wyposażonego w fabryczny system automatycznego sprawdzania kluczowych parametrów
procesu oraz ostrzegania przed startem w przypadku dysfunkcji któregokolwiek z nich, który
jest automatycznie uruchamiany przed każdym rozpoczętym procesem?
Odp. Zamawiający wymaga automatycznego sprawdzania przed startem dysfunkcję
(braku lub dostatecznej ilości) kluczowych parametrów procesu.
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Pytanie nr 14 - Aparat z systemem automatycznego uzupełniania odczynników
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zaproponowania
urządzenia z systemem automatycznego uzupełniania odczynników z kolejnego pojemnika
odczynnikowego w przypadku niewystarczającej ilości odczynnika w pojemniku roboczym
(aktualnie pracującym) w obrębie tej samej grupy odczynnikowej (alkohole, ksyleny)?
Odp. Zamawiający oczekuje zaproponowania urządzenia z systemem automatycznego
uzupełniania odczynników z kolejnego pojemnika odczynnikowego w przypadku
niewystarczającej ilości odczynnika w pojemniku roboczym (aktualnie pracującym) w
obrębie tej samej grupy odczynnikowej(alkohole, ksyleny).
Pytanie nr 15 dot. pakietu nr 3
Prosiłbym o określenie w pakiecie nr. 3 orientacyjnych ilości dostaw lub też ilości kanistrów
przy zamówieniu. Potrzebujemy tą informację w celu oszacowania kosztów wysyłki.
Odp. Zamawiający przewiduje orientacyjnie dostawy w ilości ok. dziesięciu
kanistrów co 1- 1,5 miesiąca.

p.o. Zastępcy Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
Adam Szkudlarek

Sporządziła: Małgorzata Słomiana
nr tel.: 74/6489700
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