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Znak: AE/ZP-27-29/18                                                       Tarnów, 2018-05-14 

 

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 4 pkt 4 Załącznika Nr 6.4 Analizator automatycznej analizy moczu oraz 

analizator półautomatyczny analizy moczu.  Czy Zamawiający zgodzi się aby czas naprawy wynosił 

24 h w dni robocze?  

2. Dotyczy Pakietu Nr 5 pkt 6 Załącznika Nr 6.5 Analizatory biochemiczne wiodący  
i uzupełniający.  Czy Zamawiający zgodzi się aby czas naprawy wynosił 24 h w dni robocze?  

3. Dotyczy pkt XV.14 SIWZ Ogólne warunki umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę 

,,20%'' na ,,10%''? 

4. Dotyczy pkt XV.17 i 20.2 SIWZ Ogólne warunki umowy.   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? 

5. Dotyczy pkt XV.23 SIWZ Ogólne warunki umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę 

niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego (wykonania zastępczego) 

wykluczało zastosowanie kar umownych? 

6. Dotyczy Pakietu Nr 5 pkt 13 Załącznika Nr 6.5 Analizatory biochemiczne wiodący  

i uzupełniający. Prosimy o potwierdzenie, że przez sformułowanie „możliwość wybiórczego 

oznaczania sodu, potasu, chlorków” rozumie się możliwość wybiórczego podawania na wynikach 

wartości tych parametrów stosownie do rodzaju zleconego badania. 

7. Pakietu Nr 5 pkt 19 Załącznika Nr 6.5 Analizatory biochemiczne wiodący  

i uzupełniający. Czy przez zapis „Możliwość automatycznej oceny jakości próbki w zakresie: 

lipemii, hemolizy, hiperbilirubinemii” Zamawiający rozumie, że oferowane analizatory powinny na 

zlecenie operatora automatycznie ocenać jakość próbki i podawać w jakim stopniu interferuje ona w 

ona w uzyskane wyniki. 

8. Pakietu Nr 5 pkt 7 Załącznika Nr 6.5 Analizatory biochemiczne wiodący  
i uzupełniający. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, jeśli serwis producenta analizatora 

zobowiązuje się do wszelkich procedur konserwacyjnych elektrody referencyjnej nie ma konieczności 

oferowania w postępowaniu przetargowym jakichkolwiek płynów niezbędnych do konserwacji tej 

elektrody. Płyny te są dostarczane przez serwis producenta w czasie konserwacji tej elektrody  

9. Pakietu Nr 5 Czy jeśli w instrukcji obsługi podano jedynie okres gwarancji, jakim objęta jest lampa, a 

jej wymiana w procedurach konserwacyjnych zalecana jest „co roku lub w razie potrzeby” to czy 

Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie terminów gwarancji lamp, które wynikają z wewnętrznych 

ustaleń oferenta? 

10. Dotyczy Pakietu Nr 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku niektórych odczynników 

biochemicznych zaproponować możliwość ich porcjowania do oferowanych przez wykonawcę 

mniejszych opakowań i zaoferować  ich ilości zgodnie z podaną w ulotce odczynnikowej informacją o 

trwałości odczynnika po otwarciu przechowywanego w analizatorze? 
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11. Dotyczy Pakietu Nr 5. Czy do wyszczególnionych w tabeli asortymentowej ilości badań należy 

doliczyć dodatkowe testy na kalibracje i kontrole a jeśli tak to prosimy o podanie schematu częstości 

wykonywania oznaczeń kontrolnych dla danych parametrów. 

12. Dotyczy Pakietu Nr 5. Czy Zamawiający będzie wykonywał badania w moczu a jeśli tak to jakie i 

czy należy zaoferować dodatkowe dedykowane kontrole do moczu? 

13. Pakietu Nr 5 pkt 27 Załącznika Nr 6.5 Analizatory biochemiczne wiodący  

i uzupełniający. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samych materiałów kontrolnych bez 

oprogramowania, materiałów kontrolnych kompatybilnych z programem porównań 

międzylaboratoryjnych UNITY? 

14. Dotyczy Pakietu Nr 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby wykonawcy zaoferowali ilość kontroli do 

Hemoglobiny Glikowanej uwzględniającą mrożenie kontroli? 

15. Dotyczy Pakietu Nr 5. Prosimy o szczegółowy harmonogram wykonywania kontroli (częstość i ilość 

poziomów) dla wszystkich parametrów. 

16. Dotyczy Pakietu Nr 5. Prosimy o doprecyzowanie założeń wykonywania badań  z podziałem na 

oferowane aparaty, czy z założenia jakieś parametry będą wykonywane równolegle na dwóch 

aparatach? 

17. Dotyczy Pakietu Nr 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby stałość LOTu kontroli utrzymać do 12 

miesięcy? 

18. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 14 i 37. Ile poziomów kontroli do płynów mózgowo-rdzeniowych i 

moczy Zamawiający wymaga (poz 14, 37)? 

19. Dotyczy Pakietów Nr: 2, 3, 4, 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kontrolę zewnętrzną 

międzynarodową równoważną do opisanej RANDOX SYSTEM, każdy w sprawdzianach 12x w roku 

(hematologiczna wysyłana kwartalnie)? 

 

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

Ad.1 Zamawiający dopuszcza w Pakiecie Nr 4 czas naprawy (o którym mowa w pkt 4 Załącznika Nr 

6.4 Analizator automatycznej analizy moczu oraz analizator półautomatyczny analizy moczu) do 24 

godzin w dni robocze. 
Ad.2 Zamawiający dopuszcza w Pakiecie Nr 5 czas naprawy (o którym mowa w pkt 6 Załącznika Nr 

6.5 Analizatory biochemiczne wiodący i uzupełniający) do 24 godzin w dni robocze. 
Ad.3-5 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.6 Zamawiający potwierdza, że zapis „możliwość wybiórczego oznaczania sodu, potasu, chlorków”  

w Pakiecie Nr 5 pkt 13 Załącznika Nr 6.5 Analizatory biochemiczne wiodący i uzupełniający 

oznacza możliwość wybiórczego podawania na wynikach wartości tych parametrów stosownie do rodzaju 

zleconego badania.  

Ad.7 Zamawiający potwierdza, że zapis „Możliwość automatycznej oceny jakości próbki w zakresie: 

lipemii, hemolizy, hiperbilirubinemii” w Pakiecie Nr 5 pkt 19 Załącznika Nr 6.5 Analizatory 

biochemiczne wiodący i uzupełniający oznacza, że oferowane analizatory powinny na zlecenie 

operatora automatycznie oceniać jakość próbki i podawać w jakim stopniu interferuje ona w uzyskane 

wyniki. 

Ad.8 Zamawiający potwierdza w Pakiecie Nr 5 pkt 7 Załącznika Nr 6.5 Analizatory biochemiczne 

wiodący i uzupełniający, że w przypadku, jeśli serwis producenta analizatora zobowiązuje się do 

wszelkich procedur konserwacyjnych elektrody referencyjnej nie ma konieczności oferowania  

w postępowaniu przetargowym jakichkolwiek płynów niezbędnych do konserwacji tej elektrody, pod 

warunkiem, że płyny te są dostarczane przez serwis producenta w czasie konserwacji tej elektrody  

i wliczone są w cenę dzierżawy. 

Ad.9 Zamawiający dopuszcza w Pakiecie Nr 5 zaoferowanie terminów gwarancji lamp, które wynikają  

z wewnętrznych ustaleń Wykonawcy, pod warunkiem, że liczba lamp jaką będzie musiał nabyć 

Zamawiający w trakcie trwania umowy, nie będzie większa niż liczba lamp zaoferowanych przez 

Wykonawcę. 
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Ad.10 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 5 niektórych odczynników biochemicznych 

porcjowanych do oferowanych przez Wykonawcę mniejszych opakowań i zaoferowanie  ich ilości 

zgodnie z podaną w ulotce odczynnikowej informacją o trwałości odczynnika po otwarciu 

przechowywanego w analizatorze. 

Ad.11 Podane przez Zamawiającego w Załączniku Nr 1 do SIWZ w Pakiecie Nr 5 ilości badań 

obejmują wszystkie testy przygotowawcze. 

Ad.12 Zamawiający będzie wykonywał w Pakiecie Nr 5 badania określone w SIWZ. 

Ad.13 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 5 samych materiałów kontrolnych bez 

oprogramowania, materiałów kontrolnych kompatybilnych z programem porównań 

międzylaboratoryjnych UNITY 

Ad.14 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 5 ilość kontroli do Hemoglobiny 

Glikowanej uwzględniającej mrożenie kontroli. 

Ad.15 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 Załączniku Nr 6.5 do SIWZ - Wymagania odczynników i innych materiałów dodaje pkt.4  

o treści: 

„Zamawiający przewiduje kontrole: dla badań biochemicznych – codziennie 2 poziomy 7 dni w tygodniu; 

dla Homocysteiny – 2 poziomy (niski, wysoki – ponad 30 umd/L; Etanol – 2 poziomy zamiennie (niski i 

wysoki); PMR – 2 poziomy zamiennie (dla parametrów w PMR); CRP – 2 poziomy  

(w tym wartości około 0,2 i powyżej 100 mg/L).” 

Ad.16 Zamawiający nie przewiduje w Pakiecie Nr 5 oznaczania tych samych parametrów równolegle na 

dwóch aparatach. 

Ad.17 Zamawiający dopuszcza aby w Pakiecie Nr 5 aby stałość LOTu kontroli utrzymana była do 12 

miesięcy. 

Ad.18 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 Załączniku Nr 6.5 do SIWZ - Wymagania odczynników i innych materiałów dodaje pkt.5 

o treści: 

„Dla oznaczeń ujętych w poz. 14 i 37 w Załączniku Nr 1 do SIWZ (Formularz Cenowy) Zamawiający 

przewiduje dwa poziomy kontroli dla płynów mózgowo-rdzeniowych i moczy.” 

Ad.19 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakietach Nr: 2, 3, 4, 5 kontroli zewnętrznej 

międzynarodowej równoważnej do opisanej RANDOX SYSTEM, każda w sprawdzianach 12x w roku 

(hematologiczna wysyłana kwartalnie). 

 

W związku z odpowiedzią udzieloną w Ad.15 i Ad.18, 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 04.06.2018 r godz. 10:00  

- otwarcie ofert w dniu 04.06.2018 r. godz. 10:30  

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 

III.11, V, X.1, XI.1,  Załączniku Nr 6.5 oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.  

 

W załączeniu Załącznik Nr 6.5 do SIWZ po dokonanej zmianie treści SIWZ.  

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 


