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Znak: AE/ZP-27-53/18                                                       Tarnów, 2018-07-09 

 

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

do badań hematologicznych 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 wyrazi zgodę na zaoferowanie 2 wieloparametrowych, w pełni automatycznych 

analizatorów hematologicznych 5 diff (wiodący i back up, rok produkcji zgodnie z wymaganiami),  

z opcją oznaczania retykulocytów, wolnostojących, wyposażonych w zewnętrzne komputery sterujące 

ich pracą i umożliwiających połączenie analizatorów z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym?  

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 48 godzin od zgłoszenia 

awarii, w związku z oferowanym analizatorem back-up? 

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie oferowanych analizatorów wraz z osprzętem  

w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy? 

4. 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. 

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

wysokości kary umownej do 10%? 

6. Dotyczy Załącznika 5 SIWZ - Wymaganych parametrów dla analizatorów hematologicznych 5 
diff wiodącego i back up. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia analizatora 5 diff wiodącego i 5 

diff back up, który wykorzystuje optyczną metodę pomiaru PLT? 

7. Dotyczy pkt 11 Załącznika 5 SIWZ - Wymaganych parametrów dla analizatora 
hematologicznego 5 diff  back up. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia analizatora 

wykorzystującego technologię opartą o cytometrie przepływową w której żródłem światła 

spolaryzowanego i monochromatycznego jest laser? 

8. Dotyczy Załącznika 5 SIWZ - Wymaganych parametrów dla analizatorów hematologicznych 5 
diff wiodącego i back up. Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie analizatora oznaczającego 

NRBC z automatyczną korektą WBC w trybie CBC DIFF? 

9. Dotyczy Załącznika 5 SIWZ - Wymaganych parametrów dla analizatorów hematologicznych 5 
diff wiodącego i back up. Czy Zamawiający wymaga aby  tryb oznaczania próbki eliminujący wpływ 

obecności kruchych krwinek i innych zaburzeń na zliczanie WBC? 

10. Dotyczy Załącznika 5 SIWZ - Wymaganych parametrów dla analizatorów hematologicznych 5 
diff wiodącego i back up. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora w terminie 

30 dni od podpisania umowy? 

 

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

Ad.1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie 2 wieloparametrowych, w pełni automatycznych 

analizatorów hematologicznych 5 diff (wiodący i back up, rok produkcji zgodnie z wymaganiami),  

z opcją oznaczania retikulocytów, wolnostojących, wyposażonych w zewnętrzne komputery sterujące ich 

pracą i umożliwiających połączenie analizatorów z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym, pod 

warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 
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Ad.2 Zamawiający dopuszcza również, aby czas reakcji serwisu dla zaoferowanego analizatora back-up 

wynosił 48 godzin.  

Ad.3 i 10 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt 3 Załącznika Nr 5 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”. 

Ad.4–5 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 wymaga dostarczenia analizatorów 5 diff wiodącego i 5 diff back up spełniających 

wymagania określone w SIWZ, w tym określone w Załączniku Nr 5 

Ad.7 Zamawiający wymaga dostarczenia analizatora 5 diff  back up spełniającego wymagania określone 

w SIWZ, w tym określone w Załączniku Nr 5 

Ad.8 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie  analizatorów 5 diff wiodącego i 5 diff back up 

oznaczających NRBC z automatyczną korektą WBC w trybie CBC DIFF. 

Ad.9 Zamawiający wymaga dostarczenia analizatorów 5 diff wiodącego i 5 diff back up spełniających 

wymagania określone w SIWZ, w tym określone w Załączniku Nr 5 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 


