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Znak: AE/ZP-27-41/18                                                       Tarnów, 2018-05-29 

 

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 pkt XIV.1 SIWZ Ogólne warunki umowy. Zwracamy się z prośbą o dodanie w pkt. 1 

„Dostawa analizatora ujętego w Pakiecie 1 poz. 13 – do 14 dni od daty podpisania umowy.  

2. Dotyczy pkt XIV.1 SIWZ Ogólne warunki umowy.  Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu dot. 

liczenia terminu realizacji dostaw z „dni kalendarzowych” na „dni robocze”. 

3. Dotyczy pkt VI.A. SIWZ Zasady oceny ofert. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu dot. liczenia 

terminu realizacji reklamacji z „dni kalendarzowych” na „dni robocze”. 

4. Dotyczy Pakietu Nr 1 pkt. 3 Załącznika Nr 5 Wymagania dla przedmiotu zamówienia. Czy 

Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy systemu zamkniętego, służące bezpośrednio do 

pobierania krwi (probówki, igły, uchwyty, pojemniki, adaptery do pobierania krwi) pochodziły od 

jednego producenta? 

5. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 8 - pkt. 5 Załącznika Nr 5 Wymagania dla przedmiotu zamówienia. 
Czy przez „wizjer kontrolujący wkłucie do łożyska żylnego wyraźnie zaznaczony” Zamawiający 

rozumie zamkniętą przeźroczystą komorę, umiejscowioną przed gwintem igły, która po wkłuciu do 

żyły, a przed podłączeniem probówek, wypełnia się krwią na długości minimum 0,5 cm, w celu 

zapewnienia komfortu obserwacji osobie pobierającej krew? 

6. Dotyczy Pakietu Nr 1 pkt. 7 Załącznika Nr 5 Wymagania dla przedmiotu zamówienia. Czy 

Zamawiający wymaga, aby uchwyt systemowy z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym spełniał te 

same parametry, jakich wymaga w przypadku igieł z wbudowaną osłonką, tzn. gwarantował: 

możliwość uruchomienia osłonki ruchem 1 ręki, sygnał dźwiękowy informujący o prawidłowym 

zabezpieczeniu igły oraz ustawienie osłonki w jednej linii z ostrzem igły? 

7. Dotyczy Pakietu Nr 1 pkt. 8 Załącznika Nr 5 Wymagania dla przedmiotu zamówienia  

w powiązaniu z poz. 3 Formularza Cenowego. Prosimy o dopuszczenie probówki do analizy 

koagulologicznej z cytrynianem sodu 3,2%, pojemność 1,8-2.0 ml z min 4-miesięcznym okresem 

ważności w dniu dostawy. 

8. Dotyczy Pakietu Nr 1 pkt. 15 Załącznika Nr 5 Wymagania dla przedmiotu zamówienia. Czy 

przez kontrolę jakości z wyliczeniem parametrów kontrolnych zamawiający rozumie funkcję 

wewnątrzlaboratoryjnej kotroli jakości z zastosowaniem krwi kontrolnej metrykowanej dedykowanej 

do zaoferowanego aparatu tzn. z podanymi zakresami podstawowych parametrów kontrolnych: X 

(średnia wartość), SD (odchylenie standardowe), CV% (współczynnik zmienności) dla oferowanych 

poziomów kontrolnych? 

9. Dotyczy Pakietu Nr 1 pkt. 17 Załącznika Nr 5 Wymagania dla przedmiotu zamówienia. Prosimy 

o potwierdzenie,  czy materiał kontrolny wymagany w puncie 17 ma służyć do kalibracji aparatu. Jeśli 

tak – prosimy o dopuszczenie rozwiązania, w którym kalibracja aparatu wykonywania jest 

automatycznie, bez użycia dodatkowych materiałów, zgodnie z instrukcją obsługi i zaleceniami 

producenta aparatu. 

10. Dotyczy Pakietu Nr 1,  pkt. 18 Załącznika Nr 5 do SIWZ - Wymagania dla przedmiotu 

zamówienia. Prosimy o odstąpienie od tego wymogu wymogu – Wykonawca ma obowiązek (zgodnie 

z Załącznikiem nr V pkt 21) do zapewnienia serwisu technicznego aparatu i do usunięcia awarii lub 

dostarczenia aparatu zastępczego w ciągu max 72 godzin. 
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11. Dotyczy Pakietu Nr 1,  pkt. 18 Załącznika Nr 5 do SIWZ - Wymagania dla przedmiotu 

zamówienia.  Prosimy o dopuszczenie statywu półautomatycznego (zamiast statywu manualnego) 

zwalidowanego do pracy na tych samych probówkach, co zaoferowany aparat do OB. 

12. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 5.  Czy Zamawiający dopuści w poz. nr 5 probówki do analizy glukozy z 

inhibitorem glikolizy z fluorkiem sodu i szczawianem potasu, o pojemności 2 ml (13 x 75 mm), 

dedykowane zarówno do analizy glukozy jak i do oznaczania poziomu mleczanów we krwi lub 

probówki z fluorkiem sodu i EDTA, pojemności 2 ml (13x75 mm)? 

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

Ad. 1 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: w pkt XIV.1 SIWZ Ogólne warunki umowy 

zapis o treści:  

„(…)„Dostawa analizatora ujętego w Pakiecie 1 poz. 13 – do 14 od daty podpisania umowy.”  

zmienia na zapis o treści:  

„(…) Dostawa analizatora ujętego w Pakiecie 1 poz. 13 – do 14 dni od daty podpisania umowy.”   

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie  zaproponowanych zmian do pkt XIV.1 SIWZ 

Ogólne warunki umowy i podtrzymuje liczenie terminów dostaw w dniach kalendarzowych.  

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie  zaproponowanych zmian do pkt VI.A SIWZ 

dotyczącego zasad oceny ofert i podtrzymuje liczenie terminów reklamacji w dniach kalendarzowych.  

Ad. 4 Zgodnie z zapisem w pkt 3 Załącznika Nr 5 Wymagania dla przedmiotu zamówienia (po 

dokonanej zmianie treści SIWZ w dniu 25.05.2018) Zamawiający wymaga aby wszystkie elementy 

systemu używane bezpośrednio do pobierania krwi (probówki, igły, uchwyty, pojemniki, adaptery do 

pobierania krwi) pochodziły od jednego producenta. 

Ad.5 Przez wymagania określone dla przedmiotu zamówienia ujętego w Pakiecie Nr 1 poz. 8 określone 

w pkt 5 Załącznika Nr 5 Zamawiający rozumie dokładnie to co zapisał, tj. wymaga wizjera 

kontrolującego wkłucie do łożyska żylnego, wyraźnie zaznaczonego, o długości nie mniejszej niż 0,5 cm. 

Jednocześnie Zamawiający dopuszcza, aby był to wizjer opisany w pytaniu. 

Ad.6 Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 1 poz. 9 igieł z wbudowaną osłonką 

zabezpieczającą przed zakłuciem lub zaoferowania igieł i uchwytów systemowych z zabezpieczeniem 

przeciwzakłuciowym, w obu przypadkach spełniających wymagania dla nich określone w pkt 7 

Załącznika Nr 5 Wymagania dla przedmiotu zamówienia. 

Ad.7 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 3 probówek do analizy 

koagulologicznej z cytrynianem sodu 3,2%, pojemność 1,8-2.0 ml z min 4-miesięcznym okresem 

ważności w dniu dostawy. 

Ad.8 Wymagania dotyczące kontroli jakości dla aparatu zaoferowanego w Pakiecie Nr 1 poz. 13 

Zamawiający określił w pkt. 15 Załącznika Nr 5 Wymagania dla przedmiotu zamówienia i nie 

wprowadza w tym zakresie zmian. 

Ad.9 Wymagania dotyczące materiału kontrolnego do aparatu zaoferowanego w Pakiecie Nr 1 poz. 13 

Zamawiający określił w pkt. 17 Załącznika Nr 5 Wymagania dla przedmiotu zamówienia i nie 

wprowadza w tym zakresie zmian. 

Ad.10 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 13 aparatu nie wyposażonego  

w statyw manualny. 

Ad.11 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 13 aparatu wyposażonego w statywu 

półautomatyczny (zamiast statywu manualnego) zwalidowanego do pracy na tych samych probówkach, 

co zaoferowany aparat do OB. 

Ad.12 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 5 probówek do analizy glukozy  

z inhibitorem glikolizy z fluorkiem sodu i szczawianem potasu, o pojemności 2 ml (13 x 75 mm), 

dedykowane zarówno do analizy glukozy jak i do oznaczania poziomu mleczanów we krwi lub probówki 

z fluorkiem sodu i EDTA, pojemności 2 ml (13x75 mm). 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 


