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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 wieloparametrowego, w pełni automatycznego 

analizatora hematologicznego 5 diff (wiodący, rok produkcji zgodnie z wymaganiami), z opcją 

oznaczania retikulocytów, wolnostojącego, wyposażonego w zewnętrzny komputer sterujący jego 

pracą i umożliwiający połączenie analizatora z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym?  

2. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy w punkcie nr 11 załącznika nr 5 (Wymagania dla 

przedmiotu zamówienia, analizator hematologiczny 5 diff wiodący) poprzez zapis: „Analizator 

wykorzystujący technologię opartą o cytometrię przepływową, w której źródłem światła 

spolaryzowanego i monochromatycznego jest laser”, Zamawiający miał na myśli zarówno technologię 

rozdziału WBC jak i pomiar Ret? 

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora back up w postaci analizatora 

hematologicznego 5 diff, bez możliwości oznaczania retikulocytów? Analizator umożliwia 

wykonywanie badań w trybie manualnym (analizator bez podajnika, a tym samym także bez 

wewnętrznego czytnika kodów oraz automatycznego mieszadła materiału do badań w probówkach). 

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora 5 diff back up o wydajności 60 oznaczeń 

na godzinę pracy analizatora? 

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora 5 diff back up, wykorzystującego 

technologię opartą o cytometrię przepływową, w której źródłem światła jest niebieska dioda LED? 

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora 5 diff back up o liniowości dla: 

* WBC – do 100 x 10
3
/µl oraz 

* PLT – do 2000 x 10
3
/µl ? 

7. W przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytania 3-6 zwracamy się z uprzejmą prośbą o informacje, 

jakie ilości badań Zamawiający przewiduje wykonać na analizatorze wiodącym a jakie na analizatorze 

back-up. 

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

awarii, w związku z oferowanym analizatorem back-up? 

9. 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. 

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

wysokości kary umownej do 10%? 

11. Dot. Zał. Nr 5 Wymagania dla przedmiotu zamawiania. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia 

analizatora 5 diff wiodącego i 5 diff back up, który wykorzystuje optyczną metodę pomiaru PLT? 

12. Dot. Zał. Nr 5 Wymagania dla przedmiotu zamawiania ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO 

5 diff back up pkt. 11. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia analizatora wykorzystującego technologię 

opartą o cytometrie przepływową w której źródłem światła spolaryzowanego i monochromatycznego jest 

laser? 
13. Dot. Zał. Nr 5 Wymagania dla przedmiotu zamawiania. Czy Zamawiający wymaga aby  tryb oznaczania 

próbki eliminujący wpływ obecności kruchych krwinek i innych zaburzeń na zliczanie WBC ? 

14. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora w terminie 30 dni od podpisania umowy? 
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Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 

Ad.1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wieloparametrowego, w pełni automatycznego analizatora 

hematologicznego 5 diff (wiodący, rok produkcji zgodnie z wymaganiami), z opcją oznaczania 

retikulocytów, wolnostojącego, wyposażonego w zewnętrzny komputer sterujący jego pracą  

i umożliwiający połączenie analizatora z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym, pod warunkiem 

spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

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.11 Załącznika Nr 5 do SIWZ - Wymagane parametry dla analizatora hematologicznego 5 diff 

wiodącego zapis o treści:  

„Analizator wykorzystujący technologię opartą o cytometrie przepływową, w której źródłem światła 

spolaryzowanego i monochromatycznego jest laser”  

zmienia na zapis o treści:  

„Analizator wykorzystujący technologię opartą o cytometrię przepływową, w której źródłem światła 

spolaryzowanego i monochromatycznego jest laser, dotyczy to technologii rozdziału WBC jak i pomiaru 

Ret”. 

Ad.3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora back up w postaci analizatora hematologicznego 

5 diff umożliwiającego wykonywanie badań w trybie manualnym (analizator bez podajnika, a tym 

samym także bez wewnętrznego czytnika kodów oraz automatycznego mieszadła materiału do badań  

w probówkach), bez możliwości oznaczania retikulocytów. 

Ad.4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora 5 diff back up o wydajności 60 oznaczeń na 

godzinę pracy analizatora. 

Ad.5 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora 5 diff back up, wykorzystującego technologię 

opartą o cytometrię przepływową, w której źródłem światła jest niebieska dioda LED. 

Ad.6 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora 5 diff back up o liniowości dla: 

* WBC – do 100 x 10
3
/µl oraz 

* PLT – do 2000 x 10
3
/µl. 

Ad.7 Zamawiający przewiduje wykonanie na analizatorze wiodącym około 130 000 badań morfologii 

oraz 3000 oznaczeń retikulocytów, a na analizatorze back-up około 20 000 badań morfologii. 

Ad.8 Zamawiający nie wyraża zgody aby czas reakcji serwisu dla zaoferowanego analizatora back-up 

wynosił 48 godzin od zgłoszenia awarii.  

Ad.9-10 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.11 i 13  Zamawiający wymaga zaoferowania analizatorów spełniających wymagania określone  

w SIWZ, w tym w Załącznikach do niej. 

Ad.12 Zamawiający wymaga zaoferowania analizatora spełniającego wymagania określone  

w SIWZ, w tym w Załącznikach do niej, z uwzględnieniem udzielonych odpowiedzi. 

Ad.14 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowania analizatora w terminie 30 dni od podpisania 

umowy 

 

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 29.08.2018 r godz. 10:00  

- otwarcie ofert w dniu 29.08.2018 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.  

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 


