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Znak: AE/ZP-27-57/16                        Tarnów, 2016-05- 19 

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

zintegrowanego systemu biochemiczno-immunologicznego wraz analizatorami 

uzupełniającymi oraz 4 analizatorów do badań immunochemicznych, 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 3. Czy w związku z zapisem „lodówka na pokładzie – brak konieczności 

wyjmowania odczynników z analizatora” Zamawiający wymaga, aby odczynniki na pokładzie 

aparatu przechowywane były w temperaturze lodówki (3-10
0
C), a tym samym, aby można je było 

umieścić w analizatorze bezpośrednio po wyjęciu z lodówki?.  

2. Dotyczy Pakietu Nr 3. Czy w związku z zapisem „lodówka na pokładzie – brak konieczności 

wyjmowania odczynników z analizatora” Zamawiający wymaga, aby odczynniki przechowywane 

były permanentnie na pokładzie aparatu 24 godziny na dobę? 

3. Dotyczy Pakietu Nr 3. Prosimy o doprecyzowanie na ilu poziomach każdego dnia wykonywania 

kontroli będzie przeprowadzana kontrola w zakresie wyspecyfikowanych oznaczeń? 

4. Dotyczy Pakietu Nr 3. Czy do podanej ilości oznaczeń należy doliczyć testy na kalibracje i 

kontrolę zgodnie z harmonogramem Zamawiającego? 

5. Dotyczy Pakietu Nr 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę aparatu w terminie do 30 dni 

od daty podpisania umowy? 

6. Dotyczy Pakietu Nr 3 pkt 22 Załącznika Nr 7.3 do SIWZ. Czy podany w pkt 22 Załącznika Nr 

7.3 do SIWZ termin dotyczący czasu naprawy analizatora i wymiany analizatora dotyczy dni 

roboczych? Jeżeli nie to prosimy o zmianę zapisu na „Wliczony w dzierżawę serwis czas naprawy 

do 24 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii, w przypadku nieskutecznej naprawy czas 

wymiany na inny aparat – do 72 godzin w dni robocze”. 

7. Dotyczy pkt IV.2.3 SIWZ. Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymagań SIWZ jeśli 

Wykonawca dla Pakietu Nr 2 przedstawi referencję o wartości nie mniejszej niż wymagana o 

przedmiocie: Dostawa odczynników mikrobiologicznych do laboratorium szpitalnego wraz z 

dzierżawą analizatora? 

8. Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.1 SIWZ. Czy Zamawiający wyraża zgodę na 

zmianę sposobu składania zamówień z formy telefonicznej na formę pisemną lub przez e-mail? 

9. Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.9 lit. a SIWZ. Czy Zamawiający wyraża zgodę na 

obniżenie wysokości kary umownej do 0,2%? 

10. Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.10 SIWZ. Czy Zamawiający wyraża zgodę na 

obniżenie wysokości kary umownej do 10%? 

11. Dotyczy Pakietu Nr 3 Ogólne warunki umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby 

Zamawiający zgłaszał zapotrzebowanie faxem, emailem lub w formie pisemnej? 

12. Dotyczy Pakietu Nr 3 Ogólne warunki umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę 

terminu dostawy analizatorów z 14 dni na min. 21 dni. 

13. Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV SIWZ. Prosimy o dopisanie następującego ustępu 

do warunków umowy: „W okresie obowiązywania umowy ceny mogą ulec zmianie w przypadku 

zmiany podatku VAT. Zmiana stawki podatku VAT nastąpi z dniem wejścia w życie aktu 

prawnego zmieniającego tę stawkę. W razie zmiany stawki podatku VAT, po zawarciu umowy, 

dla Stron wiążąca będzie stawka VAT obowiązująca w dniu wystawienia faktury, a zmiana kwoty 
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ceny brutto z tego tytułu jest akceptowana przez Strony bez konieczności składania dodatkowych 

oświadczeń”.  

14. Dotyczy Pakietu Nr 3. Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie odczynniki, kontrole i 

kalibratory pochodziły od tego samego producenta co oferowany analizator? 

15. Dotyczy Pakietu Nr 3. Czy Zamawiający wymaga, aby czas uzyskania pierwszego wyniku dla 

każdego parametru wynosił poniżej 40 min? 

16. Dotyczy Pakietu Nr 3. Czy Zamawiający wymaga aby trwałość odczynników po otwarciu do 

daty ważności odczynnika pod warunkiem ich okresowego przechowywania w lodówce poza 

analizatorem? 

17. Dotyczy Pakietu Nr 3. Czy Zamawiający wymaga aby objętość martwa próbki<50 mikrolitrów? 

18. Dotyczy Pakietu Nr 3. Czy Zamawiający wymaga analizator zapewniał eliminację efektu 

przenoszenia „carry-over” do poziomu nieistotnego klinicznie (mniejszego niż 0,1 cząstki na 

milion) potwierdzonego w ulotkach/instrukcjach producenta? 

19. Dotyczy Pakietu Nr 3. Czy Zamawiający wymaga zdalnej diagnostyki serwisowej przez Internet 

(serwis producenta ma ciągły dostęp przez Internet do aktualnych parametrów technicznych 

analizatora, statusu wykonywanych procedur, pojawiających się komunikatów błędów)? 

20. Dotyczy Pakietu Nr 3. Czy Zamawiający wymaga co najmniej 35 dedykowanych, osobnych 

miejsc na próbki „cito” w podajniku próbkowym? 

21. Dotyczy Pakietu Nr 3 Załącznik Nr 7.3 pkt 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 

analizatora, rok produkcji 2010? 

22. Dotyczy Pakietu Nr 3 Załącznik Nr 7.3 pkt 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby zaoferować 

analizator wolnostojący? 

23. Dotyczy Pakietu Nr 3 Załącznik Nr 7.3 pkt 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w 

postępowaniu przetargowym zaoferować analizator o wydajności do 100 testów na godzinę dla 

reakcji jednostopniowej w trybie STAT? 

24. Dotyczy Pakietu Nr 3 Załącznik Nr 7.3 pkt 13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

zaoferowanie stacjonarnego zestawu komputerowego? Czy Zamawiający może określić min. 

parametry zestawu komp.? 

25. Dotyczy Pakietu Nr 3 Załącznik Nr 7.3 pkt 16. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie 

odczynników konfekcjonowanych po 100 testów w opakowaniu, przy zachowaniu pozostałych 

wymogów SIWZ? 

26. Dotyczy Pakietu Nr 3 Załącznik Nr 7.3 pkt 21. Czy Zamawiający może określić przewidywany 

maksymalny koszt brutto udziału 1 osoby w konferencji? 

27. Dotyczy Pakietu Nr 1. Ze względu na posiadanie w ofercie kilku rodzajów testów do oznaczania 

HCG prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, czy Zamawiający zamierza stosować test HCG 

wyłącznie jako test ciążowy, czy także jako marker nowotworowy? 

28. Dotyczy Pakietu Nr 1 Załącznik Nr 7.1. Czy pod określeniem „chłodzenie odczynników na 

pokładzie analizatora” Zamawiający rozumie taki system chłodzenia odczynników w stałej 

temperaturze który jest zgodny z wymogami producenta odczynników i który jest w instrukcji 

obsługi, co gwarantuje stabilność odczynników na pokładzie zgodnie z rekomendacjami 

producenta? 

29. Dotyczy Pakietu Nr 1 Załącznik Nr 7.1  pkt 9 wymagań dla analizatora wiodącego (system 

biochemiczno-immunologiczny oraz analizator backup-biochemicznego. W celu 

prawidłowego przygotowania oferty i wyspecjalizowania koniecznych materiałów prosimy o 

doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga, aby analizator posiadał możliwość oznaczania 

hemoglobiny glikowanej, gdy hemolizat przygotowywany jest automatycznie na pokładzie 

analizatora bez udziału osoby obsługującej aparat czy manualnie poza analizatorem? 

30. Dotyczy Pakietu Nr 1 Załącznik Nr 7.1  pkt 17 wymagań dla analizatora wiodącego (system 

biochemiczno-immunologiczny oraz pkt 9 wymagań dla analizatora backup-
biochemicznego. Prosimy o doprecyzowanie czy przez wymóg „odczynniki gotowe do użycia” 
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Zamawiający wymaga aby reagenty przed wstawieniem do analizatora nie wymagały żadnych 

dodatkowych czynności przygotowawczych np. rozpuszczania czy łączenia dwóch składników? 

31. Dotyczy Pakietu Nr 1 Załącznik Nr 7.1  pkt 3 wymagań dla analizatora backup-

biochemicznego. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 4 zestawów odczynnikowych 

(magnez, HbA1c, ferrytyna, ASO) różniące się nr katalogowym dla zintegrowanego systemu 

biochemiczno-immunologicznego i analizatora biochemicznego back-up? 

32. Dotyczy Pakietu Nr 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatorów 

(zintegrowany system biochemiczno-immunologiczny oraz analizator biochemiczny back-up) dla 

których zastosowano w modułach ISE inne rozwiązanie techniczne? 

33. Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.1 SIWZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby 

zamówienia były składane za pośrednictwem poczty elektronicznej? 

34. Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.1 SIWZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby 

termin dostawy analizatora wynosił  21 dni od daty podpisania umowy a termin ich instalacji 7 dni 

od daty dostarczenia? 

35. Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.5.4 SIWZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

zastąpienie dotychczasowego zapisu brzmieniem: „W przypadku zmiany przepisów prawa 

podatkowego w okresie obowiązywania umowy, w szczególności zmiany stawek podatku VAT, 

od dnia obowiązywania nowej stawki do cen netto objętych umową doliczany będzie podatek 

VAT według nowej stawki. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie stanowi zmiany 

umowy i nie wymaga aneksu.” 

36. Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.9 SIWZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania 

zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’ 

37. Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.10 SIWZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

zmianę wysokości kary umownej na 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy? 

38. Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.10 SIWZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

usunięcie XV.10 

39. Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.12 SIWZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby 

uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu 

Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie 

krótszego niż 3 dni robocze? 

40. Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.15 SIWZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

dodanie zapisu – „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”? 

41. Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.16 SIWZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

dodanie następującego zdania: ,,Skorzystanie przez Zamawiającego z ww. uprawnienia zwalnia 

Wykonawcę z wykonania zamówienia, co do którego był w opóźnieniu, a tym samym wyłącza 

możliwość naliczenia kar umownych z tego tytułu  za okres przypadający od dnia dostarczenia 

towaru przez inny podmiot.’’? 

42. Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV SIWZ. Czy na podstawie art. 31 ustawy z 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.)-  Zamawiający- 

jako administrator danych osobowych,  które mogą znajdować się na aparatach będących 

przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków 

wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, 

dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć  dostęp Wykonawca, 

wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Dostęp do 

danych osobowych wynikający z realizacji obowiązków zawartych w umowie stanowi 

przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.). Umowa powierzenia przetwarzania danych 

osobowych zawarta zostałaby z  Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru. 
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43. Dotyczy Pakietu Nr 2. Czy Zamawiający przewiduje wprowadzenie zapisów do umowy, 

regulujących kwestię powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku z wymogiem 

podłączenia analizatora do szpitalnej sieci laboratoryjnej. 

44. Dotyczy Pakietu Nr 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę drukarki Zebra ZT230 

zamiast Zebra Stripe S4M? 

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

Ad. 1 Zamawiający informuje, że zapis dotyczący przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie 

Nr 3 w pkt 4 Załącznika Nr 7.3 do SIWZ o teści „Lodówka na pokładzie – brak konieczności 

wyjmowania odczynników z analizatora” oznacza, iż Zamawiający wymaga, aby odczynniki na 

pokładzie aparatu przechowywane były w temperaturze lodówki (Zamawiający dopuszcza ale nie 

wymaga, aby była to temperatura 3-10
0
C), aby można je było umieścić w analizatorze bezpośrednio 

po wyjęciu z lodówki. 

Ad. 2 Zamawiający nie wymaga aby odczynniki oferowane w Pakiecie Nr 3 przechowywane były 

permanentnie na pokładzie aparatu 24 godziny na dobę. 

Ad. 3 Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia zapis dla Pakietu Nr 3  

w pkt 20 Załącznika Nr 7.3 o treści „Ilość zaoferowanych odczynników i innych materiałów 

uwzględnia oprócz liczby oznaczeń określonych w Załączniku Nr 1 również przeprowadzenie pełnej 

kontroli: anty HCV i HBsAg - 2 razy w tygodniu, w przypadku pozostałych oznaczeń 1 raz w 

tygodniu” na zapis o treści „Ilość zaoferowanych odczynników i innych materiałów uwzględnia 

oprócz liczby oznaczeń określonych w Załączniku Nr 1 również przeprowadzenie pełnej kontroli: anty 

HCV i HBsAg - 2 razy w tygodniu na dwóch poziomach, w przypadku pozostałych oznaczeń 1 raz w 

tygodniu na 2 poziomach.” 

Ad. 4 Zamawiający potwierdza, że w Pakiecie Nr 3 do podanej ilości oznaczeń należy doliczyć testy 

na kalibracje i kontrolę zgodnie z harmonogramem Zamawiającego, co zostało określone  

w Formularzu Cenowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ) oraz w pkt 20 Załącznika Nr 7.3 do SIWZ. 

Ad. 5 Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę analizatora o którym mowa w Pakiecie Nr 3  

w terminie 30 dni od daty podpisania umowy i podtrzymuje termin dostawy  określony w SIWZ. 

Ad. 6 Podany w pkt 22 Załącznika Nr 7.3 do SIWZ termin dotyczący czasu naprawy i wymiany 

analizatora ujętego w Pakiecie Nr 3 określony został w godzinach, w związku czym dotyczy kolejno 

następujących po sobie dni kalendarzowych.  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów 

SIWZ w tym zakresie. 

Ad. 7 Zamawiający informuje, że przez dostawę, o której mowa w pkt IV.2.3 SIWZ związaną z 

przedmiotem zamówienia tj. odpowiadającą swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot 

zamówienia rozumie dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora. Tym samym Zamawiający 

uzna warunek, o którym mowa w  pkt IV.2.3 SIWZ za spełniony również w przypadku gdy 

Wykonawca w załączonym do oferty wykazie głównych dostaw wykaże w zakresie Pakietu Nr 2 

dostawę odczynników mikrobiologicznych do laboratorium szpitalnego wraz z dzierżawą analizatora, 

pod warunkiem, że wartość tej dostawy będzie nie mniejsza niż 889.750 PLN. 

Ad. 8, 11, 33 Zamawiający dopuszcza składanie zamówień również formą elektroniczną (e-

mail), pod warunkiem ich potwierdzania przez Wykonawcę, nie odstępuje natomiast od 

pozostałych form składania zamówień – określonych w pkt XV.1 SIWZ, w tym faxem, który 

Zamawiający uznaje za formę pisemną.  

Ad. 9-10, 13, 35-41 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do ogólnych 

warunków umowy, w sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie będą miały 

przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Ad. 12 Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę analizatora będącego przedmiotem zamówienia w 

Pakiecie Nr 3 w terminie min. 21 dni od daty podpisania umowy i podtrzymuje termin dostawy  

określony w SIWZ. 
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Ad. 14 Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 3 Zamawiający 

określił w SIWZ i Załącznikach Nr 1 i 7.3 do niej – brak w nich wymogu aby wszystkie odczynniki, 

kontrole i kalibratory pochodziły od tego samego producenta co oferowany analizator. Zamawiający 

podtrzymuje zapisy SIWZ i Załączników do niej. 

Ad. 15 Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 3 Zamawiający 

określił w SIWZ i Załącznikach Nr 1 i 7.3 do niej – brak w nich wymogu aby czas uzyskania 

pierwszego wyniku dla każdego parametru wynosił poniżej 40 min. Zamawiający podtrzymuje zapisy 

SIWZ i Załączników do niej. 

Ad. 16 Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 3 Zamawiający 

określił w SIWZ i Załącznikach Nr 1 i 7.3 do niej – brak w nich wymogu o trwałości odczynników po 

otwarciu do daty ważności odczynnika pod warunkiem ich okresowego przechowywania w lodówce 

poza analizatorem. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i Załączników do niej. 

Ad. 17 Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 3 Zamawiający 

określił w SIWZ i Załącznikach Nr 1 i 7.3 do niej – brak w nich wymogu aby objętość martwa próbki 

była <50 mikrolitrów. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i Załączników do niej. 

Ad. 18 Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 3 Zamawiający 

określił w SIWZ i Załącznikach Nr 1 i 7.3 do niej – brak w nich wymogu aby analizator zapewniał 

eliminację efektu przenoszenia „carry-over” do poziomu nieistotnego klinicznie (mniejszego niż 0,1 

cząstki na milion) potwierdzonego w ulotkach/instrukcjach producenta. Zamawiający podtrzymuje 

zapisy SIWZ i Załączników do niej. 

Ad. 19 Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 3 Zamawiający 

określił w SIWZ i Załącznikach Nr 1 i 7.3 do niej – brak w nich wymogu dotyczącego zdalnej 

diagnostyki serwisowej przez Internet (serwis producenta ma ciągły dostęp przez Internet do 

aktualnych parametrów technicznych analizatora, statusu wykonywanych procedur, pojawiających się 

komunikatów błędów). Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i Załączników do niej. 

Ad. 20 Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 3 Zamawiający 

określił w SIWZ i Załącznikach Nr 1 i 7.3 do niej – brak w nich wymogu co najmniej 35 

dedykowanych, osobnych miejsc na próbki „cito” w podajniku próbkowym. Zamawiający 

podtrzymuje zapisy SIWZ i Załączników do niej. 

Ad. 21 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 analizatora z rokiem 

produkcji 2010 r., i podtrzymuje wymagania SIWZ w tym zakresie, tj. analizator fabrycznie nowy,  

rok produkcji 2016 r. 

Ad. 22 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 analizatora wolnostojącego. 

Ad. 23 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 analizatora o wydajności do 100 

testów na godzinę dla reakcji jednostopniowej w trybie STAT. 

Ad. 24 Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 3 Zamawiający 

określił w SIWZ i Załącznikach Nr 1 i 7.3 do niej – brak w nich wymogu dotyczącego parametrów 

zestawu komputerowego. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i Załączników do niej. Wykonawca 

winien zaoferować taki zestaw komputerowy, który spełniał będzie wymagania Zamawiającego 

określone w pkt 14 Załącznika Nr 7.3 do SIWZ. 

Ad. 25 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 odczynników konfekcjonowanych po 

100 testów w opakowaniu, przy zachowaniu pozostałych wymogów SIWZ. 

Ad. 26 Zamawiający przewiduje, że szacunkowa wartość udziału 1 osoby w konferencji, o której 

mowa w pkt 21 Załącznika Nr 7.3, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia w Pakiecie Nr 3, 

wyniesie około 1000 zł  

Ad. 27 Ujęte w Pakiecie Nr 1 testy do  oznaczania HCG Zamawiający zamierza stosować jako test 

ciążowy, a także jako marker nowotworowy 

Ad. 28 Zamawiający informuje, że zapis dotyczący przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie 

Nr 1 w Załączniku Nr 7.1 do SIWZ  o treści „Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora” 

oznacza taki system chłodzenia odczynników w stałej temperaturze, który jest zgodny z wymogami 
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producenta odczynników i który jest w instrukcji obsługi, co gwarantuje stabilność odczynników na 

pokładzie zgodnie z rekomendacjami producenta. 

Ad. 29 Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia zapis dla Pakietu Nr 1  

w pkt 9 Załącznika Nr 7.1 wymagań dla części biochemicznej Systemu biochemiczno-

immunologicznego „Możliwość wykonywania badań w: surowicy, osoczu, hemolizacie, moczu, PMR 

i krwi pełnej” na zapis o treści „Możliwość wykonywania badań w: surowicy, osoczu, hemolizacie 

(przygotowywanym automatycznie na pokładzie analizatora bez udziału osoby obsługującej aparat jak 

również manualnie poza analizatorem), moczu, PMR i krwi pełnej. Powyższy zapis dotyczy również 

analizatora bac-up biochemicznego, który zgodnie z zapisem w Formularzu Cenowym (Załącznik Nr 1 

do SIWZ) winien pełnić funkcję  aparatu rezerwowego. 

Ad. 30 Zamawiający informuje, że zapis dotyczący przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie 

Nr 1 w Załączniku Nr 7.1 do SIWZ (pkt 17 wymagań dla części biochemicznej analizatora wiodącego 

- system biochemiczno-immunologiczny oraz pkt 9 wymagań dla analizatora backup-biochemicznego) 

o treści „Odczynniki gotowe do użycia” oznacza, że  reagenty przed wstawieniem do analizatora nie 

wymagają żadnych dodatkowych czynności przygotowawczych np. rozpuszczania czy łączenia dwóch 

składników. 

Ad. 31 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 4 zestawów odczynnikowych 

(magnez, HbA1c, ferrytyna, ASO) różniących się nr katalogowym dla zintegrowanego systemu 

biochemiczno-immunologicznego i analizatora biochemicznego back-up. 

Ad. 32 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 analizatorów (zintegrowany system 

biochemiczno-immunologiczny oraz analizator biochemiczny back-up) dla których zastosowano  

w modułach ISE inne rozwiązanie techniczne. 

Ad. 34 Zamawiający nie wyraża zgody aby termin dostawy analizatorów będących przedmiotem 

zamówienia  w Pakiecie Nr 1 wynosił 21 dni od daty podpisania umowy a termin ich instalacji 7 dni 

od daty ich dostarczenia i podtrzymuje termin dostawy  określony w SIWZ. 

Ad. 42 Zamawiający nie wyraża zgody na podpisanie załączonego do pytania wzoru Umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych. Zamawiający przewiduje natomiast zawarcie z 

Wykonawcą umowy dotyczącej ochrony danych osobowych w dniu podpisania umowy o udzielenie 

zamówienia.  

Ad. 43 Zamawiający informuje, iż przewiduje zawarcie z Wykonawcą umowy dotyczącej ochrony 

danych osobowych w dniu podpisania umowy o udzielenie zamówienia. 

Ad. 44 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 drukarek Zebra ZT230 zamiast 

wskazanych w Załączniku Nr 7.1 Zebra Stripe S4M, pod warunkiem, że zaoferowane drukarki będą 

współpracowały z Programem Infomedica firmy Asseco - moduł Laboratorium oraz 

oprogramowaniem autorskim do drukowania kodów dla Szpitala (Zamawiającego), pracowały na 

identycznych materiałach eksploatacyjnych jak drukarka Zebra Stripe S4M, w tym etykietach w 

rolkach po 1500 szt., rozmiary etykiety 32 mm szerokość i 20 mm wysokość. 

 

Jednocześnie Zamawiający 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 wprowadzając zmiany w:  

pkt XV SIWZ, tj. dodaje pkt 18 a o następującej treści: „Zamawiający przewiduje zawarcie z 

Wykonawcą umowy dotyczącej ochrony danych osobowych w dniu podpisania umowy o udzielenie 

zamówienia publicznego” 

Załączniku Nr 7.1 do SIWZ (pkt 17 wymagań dla części biochemicznej analizatora wiodącego - 

system biochemiczno-immunologiczny oraz pkt 9 wymagań dla analizatora backup-biochemicznego) 

dotychczasowy zapis o treści „Odczynniki gotowe do użycia” zastępuje zapisem o treści „Odczynniki 

gotowe do użycia (nie dotyczy hemolizatu)”.  
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W związku z odpowiedziami udzielonymi w Ad. 3 i Ad 29  działając na podstawie art. 38 ust. 

4 i 4a oraz art. 12a ustawy Prawa zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania 

ofert z 30.05.2016 godz. 10
00

 na 31.05.2016 r. godz. 10
00

 oraz termin otwarcia ofert z 30.05.2016 

godz. 11
00

 na 31.05.2016 godz. 11
00

 oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści SIWZ w punkcie III.11, 

V b), X.1, XI.1, XV. 

Jednocześnie w związku z powyższą zmianą działając na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy 

Zamawiający dokonuje odpowiednio zmiany ogłoszenia o zamówieniu. 

W załączeniu Załącznik Nr 7.1 po dokonanej zmianie w zakresie Pakietu Nr 1 oraz Załącznik Nr 7.3 

po dokonanej zmianie w zakresie Pakietu Nr 3. 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 


