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Znak: AE/ZP-27-41/18                                                       Tarnów, 2018-05-25 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221.000 EURO na dzierżawę 

automatycznego analizatora do oznaczania OB wraz z dostawami elementów zamkniętego 

systemu pobierania krwi metodą próżniową oraz zestawów do pobierania krwi tętniczej na 

gazometrię dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie. 

 

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści: 

1. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1  

w pozycji nr 5 probówki do oznaczania glukozy o objętości 2 lub 4 ml?  

2. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1  

w pozycji nr 12 probówki do oznaczania OB o objętości 1,5 ml?. 

3. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 9 i 11. Czy w przypadku zaoferowania w pozycji nr 9 kompletu 

składającego się z uchwytów z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym oraz igieł systemowych 

wykonawca może zmniejszyć o 1000 ilość zaoferowanych zwykłych uchwytów systemowych  

z pozycji nr 11? 

4. Dotyczy Pakietu Nr 1. Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy systemu próżniowego do 

pobierania krwi z Pakietu Nr 1 (probówki, igły, uchwyty i adaptery), dla zachowania najwyższej 

jednolitej jakości, pochodziły od jednego producenta? 

5. Dotyczy Pakietu Nr 1,  pkt. 17 Załącznika Nr 6 do SIWZ - Wymagania dla przedmiotu 

zamówienia. Zaamawiający wymaga: „Aparat posiadający materiał kontrolny w postaci 

wystandaryzowanych rurek lub Wykonawca dostarczy inny materiał kontrolny dedykowany do 

zaoferowanego aparatu. W przypadku gdy wymieniony materiał kontrolny nie jest ujęty w cenie 

dzierżawy, i Zamawiający bedzie musiał go kupować, należy wymienić go w Formularzu Cenowym 

(Załącznik Nr 1 do SIWZ) podając jego cenę i ilość” 

Prosimy o doprecyzowanie,  jaka ma być ilość wymaganego materiału, w przypadku zaoferowania 

innego materiału kontrolnego niż wystandaryzowane rurki . Czy Zamawiający wymaga materiału 

kontrolnego na każdy dzień pracy (np. w miesięcznych cyklach kontroli). 

6. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o rozdzielenie do 

oddzielnych pozycji i podanie ilości poszczególnych probówek do biochemii z pozycji nr 1 w celu ich 

osobnej wyceny. 
 

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

Ad. 1 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 5 probówki  do oznaczania glukozy  

o objętości 2 i 4 ml ale równocześnie, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 2  
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 12 probówki  do oznaczania OB o objętości 

1,5 ml, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 3  
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie zmian do ilości asortymentu oferowanego  

w Pakiecie Nr 1 poz. 9 i 11.  

Ad. 4  
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:  
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1/ w pkt.3 Załącznika Nr 5 do SIWZ - Wymagane parametry dla przedmiotu zamówienia ujętego w 

Pakiecie Nr 1  

zapis o treści:  

„Wszystkie elementy systemu używane bezpośrednio do pobierania krwi (probówki, igły, uchwyty, 

pojemniki, adaptery do pobierania krwi)”  

zmienia na zapis o treści:  

„Wszystkie elementy systemu używane bezpośrednio do pobierania krwi (probówki, igły, uchwyty, 

pojemniki, adaptery do pobierania krwi) pochodzą od jednego producenta.” 

Ad.5  

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.17 Załącznika Nr 5 do SIWZ - Wymagane parametry dla przedmiotu zamówienia ujętego w 

Pakiecie Nr 1  

zapis o treści:  

„Aparat posiadający materiał kontrolny w postaci wystandaryzowanych rurek lub Wykonawca dostarczy 

inny materiał kontrolny dedykowany do zaoferowanego aparatu. W przypadku gdy wymieniony materiał 

kontrolny nie jest ujęty w cenie dzierżawy, i Zamawiający bedzie musiał go kupować, należy wymienić 

go w Formularzu Cenowym (Załacznik Nr 1 do SIWZ) podając jego cenę i ilość”  

zmienia na zapis o treści:  
„Aparat posiadający materiał kontrolny w postaci wystandaryzowanych rurek lub Wykonawca dostarczy 

inny materiał kontrolny dedykowany do zaoferowanego aparatu. W przypadku gdy wymieniony materiał 

kontrolny nie jest ujęty w cenie dzierżawy, i Zamawiający bedzie musiał go kupować, należy wymienić 

go w Formularzu Cenowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ) podając jego cenę i ilość. Kontrola będzie 

prowadzona raz na dwa tygodnie.” 

Ad.6  
Zamawiający nie wyraża zgody na rozdzielenie probówek (o różnych objętościach) ujętych  

w Pakiecie Nr 1 poz. 1 do oddzielnych pozycji. 

 

W związku z odpowiedzią udzieloną w Ad.3 i Ad.5, 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 30.05.2018 r godz. 10:00  

- otwarcie ofert w dniu 30.05.2018 r. godz. 11:00  

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 

III.11, IX.1, X.1,  Załączniku Nr 5 oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.  

 

W załączeniu Załącznik Nr 5 do SIWZ po dokonanej zmianie treści SIWZ.  

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 


