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

 

Znak: AE/ZP-27-29/18                                                       Tarnów, 2018-04-25 

 

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. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby w formularzu ofertowym zostawić wycenę tylko tego  pakietu na 

który składana jest oferta?  

2. Dotyczy Pakietu Nr 3, pkt.19 Załącznika Nr 6.3 do SIWZ - Wymaganych parametrów 

analizatora hematologicznego 5 diff wiodącego. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie 

wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych dla produktów wymienionych w 

punkcie 19 Załącznika 6.3 (wymagania dla analizatora hematologicznego 5 diff wiodącego), tj. 

mieszadło rolkowe, wirówka laboratoryjna, sumator hematologiczny. 

3. Dotyczy Pakietu Nr 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 48 

godzin od zgłoszenia awarii, w związku z oferowanym analizatorem back-up? 

4. Dotyczy Pakietu Nr 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie oferowanych analizatorów 

wraz z osprzętem w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy? 

5. Dotyczy Pakietu Nr 3, pkt.1 Załącznika Nr 6.3 do SIWZ - Wymagania wobec odczynników, 

kalibratorów i materiałów kontrolnych. Czy ze względu na cykl produkcji oraz rodzaj materiału 

(materiał biologiczny) Zamawiający wyrazi zgodę, aby data ważności krwi kontrolnej wynosiła min. 1 

m-c od daty dostawy? 

6. Dotyczy pkt.XV.1 SIWZ Ogólne warunki umowy. Czy Zamawiający wyraża zgodę na 

doprecyzowanie zapisu na „Zamawiający będzie zgłaszał zapotrzebowanie telefonicznie a następnie 

potwierdzał faxem lub e-mailem” ? Uzasadnienie: Wykonawca nie jest w stanie telefonicznie określić 

tożsamości osoby upoważnionej do składania zamówień po stronie Zamawiającego. 

7. Dotyczy pkt. XV.14 SIWZ Ogólne warunki umowy. Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie 

wysokości kary umownej do 10%? 

8. Dotyczy Pakietu Nr 3, pkt. 12, 13, 14, 15 Załącznika Nr 6.3 do SIWZ - Wymaganych 

parametrów dla analizatora hematologicznego 5 diff wiodącego oraz pkt. 12, 13, 14, 15 

Załącznika Nr 6.3 Wymaganych parametrów dla analizatora hematologicznego 5 diff back-up 
Czy Zamawiający wymaga liniowości dla WBC, PLT, RCB, HGB zaczynających się od "0"? 

9. Dotyczy Pakietu Nr 3, pkt. 3 Załącznika 6.3 SIWZ - Wymaganych parametrów analizatorów 
hematologicznych 5 diff wiodącego i back up. Czy Zamawiający dopuści termin dostawy 

analizatorów wraz z osprzętem - do 21 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy? 

10. Dotyczy Pakietu Nr 3,  pkt. 2 Załącznika Nr 6.3 do SIWZ - Wymagania wobec odczynników, 
kalibratorów i materiałów kontrolnych. Czy z uwagi na wymagania dotyczące odczynników bez 

zawartości cyjanku, Zamawiający wymaga także, aby nie zawierały one metanolu i glikolu 

etylenowego, które są równie szkodliwe jak cyjanek? 

11. Dotyczy Pakietu Nr 4. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby aparat główny był z roku 2010. 

12. Dotyczy Pakietu Nr 4, pkt.14 Załącznika Nr 6.4 do SIWZ - parametrów wymaganych 

analizatora wiodącego automatycznej analizy moczu. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający 

wymaga zaoferowania pasków oznaczających 10 parametrów moczu z czego ciężar właściwy zgodnie 

z pkt. 4 analizator oznacza fizykalnie?  
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13. Dotyczy Pakietu Nr 4 pkt.12 Załącznika Nr 6.4 do SIWZ - parametrów wymaganych analizatora 

półautomatycznej analizy moczu.  Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek zaoferowanie 

analizatora z opcją wprowadzania wyników oceny mikroskopowej osadu moczu przy pomocy tzw. 

przystawki osadowej działającej na podobnej zasadzie jak wewnętrzna czy zewnętrzna klawiatura 

(pod odpowiednimi klawiszami zaprogramowane są poszczególne składniki osadu moczu) lub 

zestawu komputerowego sieci (zgodnie z pkt. 1 wymogów dla analizatora automatycznej analizy 

moczu i analizatora półautomatycznego)? 

14. Dotyczy Pakietu Nr 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na analizator back-up z roku 2014. 

15. Dotyczy Pakietu Nr 5 pkt. 2 Załącznika Nr 6.5 do SIWZ - wymagań odczynników i innych 

materiałów. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, który produkowany jest 

przez innego producenta wyłącznie dla firmy Oferenta produkującej odczynniki, i stanowi jednolity 

system analityczny z oferowanymi odczynnikami?  Oferent gwarantuje pełną dokumentację 

walidacyjną oferowanych odczynników, kalibratorów i kontroli wraz z oferowanym analizatorem, 

wraz z deklaracjami CE.  W Deklaracji CE dla analizatora umieszczone są obie firmy:  producent 

aparatu i producent odczynników. 

16. Dotyczy Pakietu Nr 5 pkt. 2 Załącznika Nr 6.5 do SIWZ - wymaganych parametrów analizatora 

wiodącego i uzupełniającego. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatorów z 

oprogramowaniem w j. angielskim? 

17. Dotyczy Pakietu Nr 5 pkt. 13 Załącznika Nr 6.5 do SIWZ - wymaganych parametrów 
analizatora wiodącego i uzupełniającego. Czy Zamawiający wymaga aby oznaczanie jonów 

odbywało się przy pomocy bezobsługowych, pojedynczych elektrod nie wymagających wymiany 

membran lub uzupełniania płynów 

18. Dotyczy Pakietu Nr 5 pkt. 17 Załącznika Nr 6.5 do SIWZ - wymagań odczynników i innych 

materiałów. Czy Zamawiający wymaga, aby analizator posiadał możliwość 

oznaczania hemoglobiny glikowanej w krwi pełnej, gdzie hemolizat przygotowywany 

jest automatycznie na pokładzie analizatora bez udziału osoby obsługującej aparat? 

19. Dotyczy Pakietu Nr 5 pkt. 25 Załącznika Nr 6.5 do SIWZ - wymagań odczynników i innych 
materiałów. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga aby również ładowanie/ 

rozładowywanie odczynników odbywało się w sposób ciągły w dowolnym czasie pracy analizatora, 

tak samo jak próbek bez konieczności zmiany trybu pracy na Standby, Pauza, Wstrzymanie czy Stop? 

20. Dotyczy Pakietu Nr 5 Załącznik Nr 1 – Formularz Cenowy. Prosimy  

o doprecyzowanie czy jedynym parametrem oznaczanym w moczu jest białko i albumina?  Czy 

Zamawiający wymaga zaoferowania oddzielnego materiału do kontroli w PMR? 

 

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

Ad.1 Zamawiający dopuszcza, aby w Formularzu Ofertowym zostawić wycenę tylko tego  pakietu na 

który składana jest oferta. 

Ad.2 Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  

z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia w następujący sposób:  

1/ w pkt.19 Załącznika Nr 6.3 do SIWZ - Wymagane parametry dla analizatora hematologicznego 5 diff 

wiodącego zapis o treści:  

„W zestawie z analizatorem (w celu zapewnienia możliwości przygotowania materiału do obróbki 

hemaologicznej): mieszadło hematologiczne - rolkowe, wirówka laboratoryjna, sumator hematologiczny”  

zmienia na zapis o treści:  

„W zestawie z analizatorem (w celu zapewnienia możliwości przygotowania materiału do obróbki 

hematologicznej): mieszadło hematologiczne – rolkowe poziome, wirówka laboratoryjna równoważna z 

wirówką typu Eppendorf 5702 z rotorem z uchylnymi koszami, sumator hematologiczny standardowy”. 

Ad.3 Zamawiający dopuszcza również, aby czas reakcji serwisu dla zaoferowanego w Pakiecie Nr 3 

analizatora back-up wynosił 48 godzin.  

Ad.4 i 9 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w Pakiecie 3 w pkt 3 Załącznika Nr 6.3 

Wymaganych parametrów dla analizatorów hematologicznych 5 diff wiodącego i back up  tj.  „Dostawa 

analizatorów wraz z osprzętem - do 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy”. 
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Ad.5 Zamawiający dopuszcza również, aby krew kontrolna oferowana w Pakiecie Nr 3 posiadała datę 

ważności minimum 1 miesiąc od dat dostawy. 

Ad.6–7 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.8 Wymóg dotyczący liniowości pomiaru WBC, PLT, RCB, HGB w Pakiecie Nr 3 Zamawiający 

określił w pkt. 12, 13, 14, 15 Załącznika Nr 6.3 do SIWZ - Wymaganych parametrów dla analizatora 

hematologicznego 5 diff wiodącego oraz pkt. 12, 13, 14, 15 Załącznika Nr 6.3 Wymaganych parametrów 

dla analizatora hematologicznego 5 diff back-up, i nie wprowadza w tym zakresie zmian. 

Ad.10 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w Pakiecie 3 w pkt.2 Załącznika Nr 6.3 

Wymagania wobec odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych. tj. „Wszystkie odczynniki 

bezwzględnie bezcjankowe”. 

Ad.11 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 analizatora wiodącego z 2010 r.  

Ad.12 Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 4 pasków 10-parametrowych spełniających 

wymagania określone w SIWZ, w tym w pkt 14 Załącznika Nr 6.4 –analizatora wiodącego automatycznej 

analizy moczu 

Ad.13 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 analizatora półautomatycznej analizy 

moczu z opcją wprowadzania wyników oceny mikroskopowej osadu moczu przy pomocy tzw. przystawki 

osadowej działającej na podobnej zasadzie jak wewnętrzna czy zewnętrzna klawiatura (pod 

odpowiednimi klawiszami zaprogramowane są poszczególne składniki osadu moczu) lub zestawu 

komputerowego sieci (zgodnie z pkt. 1 wymogów dla analizatora automatycznej analizy moczu i 

analizatora półautomatycznego). 

Ad.14 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 5 analizatora back-up  z 2014 r.. 

Ad.15 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 5 analizatora, który produkowany jest przez 

innego producenta wyłącznie dla firmy Wykonawcy produkującej odczynniki, i stanowi jednolity system 

analityczny z oferowanymi odczynnikami.Wykonawca gwarantuje pełną dokumentację walidacyjną 

oferowanych odczynników, kalibratorów i kontroli wraz z oferowanym analizatorem, wraz z 

deklaracjami CE.  W Deklaracji CE dla analizatora umieszczone są obie firmy:  producent aparatu i 

producent odczynników 

Ad.16 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 5 analizatorów z oprogramowaniem w j. 

angielskim. 

Ad.17 Zamawiający podtrzymuje zapisy pkt 13 Załącznika Nr 6.5 wymaganych parametrów analizatorów 

biochemicznych wiodącego i uzupełniającego oferowanych w Pakiecie Nr 5.  

Ad.18 Zamawiający podtrzymuje zapisy pkt 17 Załącznika Nr 6.5 wymaganych parametrów analizatorów 

biochemicznych wiodącego i uzupełniającego oferowanych w Pakiecie Nr 5. 

Ad.19 Zamawiający podtrzymuje zapisy pkt 25 Załącznika Nr 6.5 wymaganych parametrów analizatorów 

biochemicznych wiodącego i uzupełniającego oferowanych w Pakiecie Nr 5. 

Ad.20 Zamawiający wymaga zaoferowanie przedmiotu zamówienia spełniającego wymagania określone 

w SIWZ i Załącznikach do niej i nie wprowadza w tym zakresie zmian. 

 

W związku z odpowiedzią udzieloną w Ad.2, działając na podstawie art.38 ust.4 i 4a oraz art.12a ustawy 

Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:  

- składanie ofert do dnia 23.05.2018 r godz. 10:00  

- otwarcie ofert w dniu 23.05.2018 r. godz. 10:30  

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 

III.11, V, X.1, XI.1,  Załączniku Nr 6.3 oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.  

 

W załączeniu Załącznik Nr 6.3 do SIWZ po dokonanej zmianie treści SIWZ.  

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 


