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Znak: AE/ZP-27-29/18                                                       Tarnów, 2018-04-26 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221.000 EURO na dzierżawę analizatorów 

do badań: gazometrycznych i wapnia zjonizowanego, z koagulologii, hematologicznych, analizy 

moczu, biochemicznych;  wraz z dostawami: odczynników, kalibratorów, materiałów 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 1. Czy Zamawiający dopuści analizatory używane, nie starsze niż z roku produkcji 

2012, po pełnym przeglądzie i z pełną gwarancją na czas trwania umowy?  

2. Dotyczy Pakietu Nr 1.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu, że czas naprawy 

będzie wynosił 24 godziny w dni robocze, od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych 

od pracy? 

3. Dotyczy Pakietu Nr 2.  Czy Zamawiający dopuści analizator główny, używany, nie starszy niż z roku 

produkcji 2011, po pełnym przeglądzie i z pełną gwarancją na czas trwania umowy? 

4. Dotyczy Pakietu Nr 2.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu, że czas naprawy 

będzie wynosił 48 godzin od zgłoszenia awarii bez użycia części zamiennych a w przypadku konieczności 

zamówienia części zamiennych naprawa może być przedłużona o maksymalnie kolejne 24 godziny? 

 

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

Ad.1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 analizatorów używanych, nie starszych 

niż z roku produkcji 2012, po pełnym przeglądzie i z pełną gwarancją na czas trwania umowy. 
Ad.2 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w Pakiecie Nr 1 zmian w zapisach pkt 23 

Załącznika Nr 6.1. 

Ad.3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 analizatora głównego, używanego, nie 

starszego niż z roku produkcji 2011, po pełnym przeglądzie i z pełną gwarancją na czas trwania 

umowy. 
Ad.4 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w Pakiecie Nr 2 zmian w zapisach pkt 22 

Załącznika Nr 6.2 dotyczącego wymagań wobec analizatora wiodącego do oznaczeń koagulologicznych, 

jak również w zapisach pkt 3 Załącznika Nr 6.2 dotyczącego wymagań wobec analizatora back-up 

 do oznaczeń koagulologicznych.  

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 


