
 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 
       Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika  33-100 Tarnów  ul.Szpitalna 13  -  administracja@ssz.tar.pl   
 
    www.ssz.tar.pl  -  tel.(014) 63 10 100  -  fax(014) 621 36 37  -  NIP 873-27-14-039  -  REGON 000313408 
 
                                  Bank Spółdzielczy w Rymanowie  91 8636 0005 2001 0008 9164 0001 

                                                                                           ………………………………………… 

Znak: AE/ZP-27-48/16                        Tarnów, 2016-04- 25 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na dzierżawę:  

2 analizatorów (wiodącego i uzupełniającego) do badań gazometrycznych i wapnia zjonizowanego, 

2 analizatorów do badań koagulologicznych, 2 analizatorów hematologicznych, analizatorów 

automatycznej i półautomatycznej analizy moczu wraz z dostawami: odczynników, kalibratorów, 

materiałów wzorcujących, kontrolnych i zużywalnych niezbędnych do wykonywania badań na 

wymienionych analizatorach dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie. 

 

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści: 

1. Dotyczy Pakietu Nr 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora 

przeprowadzającego pomiar wykrzepiania metodą wiskozymetrii (zamiast wyspecyfikowanej metody 

optycznej)?  

2. Dotyczy Pakietu Nr 2. Czy Zamawiający dopuści analizator główny o prędkości 110 ozn./h przy 

wykonywaniu jednocześnie badań PT i APTT?  

3. Dotyczy Pakietu Nr 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowanie odczynnika do PT opartego o 

tromboplastynę ludzką rekombinowaną o ISI 1±0,1?”?  

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na  zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 analizatora przeprowadzającego 

pomiar wykrzepiania metodą wiskozymetrii (zamiast wyspecyfikowanej metody optycznej)  

i podtrzymuje określone w SIWZ wymagania w tym zakresie. 

 Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na  zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 analizatora głównego o 

prędkości 110 ozn./h przy wykonywaniu jednocześnie badań PT i APTT i podtrzymuje określone w 

SIWZ wymagania w tym zakresie. 

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na  zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 odczynnika do PT opartego o 

tromboplastynę ludzką rekombinowaną o ISI 1±0,1 i podtrzymuje określone w SIWZ wymagania w tym 

zakresie. 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.  

z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający wprowadza zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia w następujący sposób: 

W Załączniku Nr 1 do SIWZ  w Pakiecie Nr 2  

w kolumnie czwartej Załącznika Nr 1 - zapis „Wielkość zapotrzebowania  na okres 18 miesięcy” 

zastępuje się zapisem „Wielkość zapotrzebowania  na okres 24 miesięcy” 

w kolumnie szóstej Załącznika Nr 1 - zapis „Ilość opakowań na okres 18 miesięcy” zastępuje się 

zapisem „Wielkość zapotrzebowania  na okres 24 miesięcy” 

co jest zgodne z zapisami w treści SIWZ 

W załączeniu Załącznik Nr 1 po dokonanej zmianie w zakresie Pakietu Nr 2. 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 

  

 


