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Wszyscy uczestnicy
Postępowania
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do oznaczania parametrów hematologicznych
krwi obwodowej z warunkiem dzierżawy analizatorów hematologicznych na okres 30 miesięcy.
Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Mielcu działając w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.)
w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących wyjaśnień:
Dotyczy SIWZ, Rozdział II Opis przedmiotu zamówienia:
Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora back-up, który ma wspólne odczynniki z
analizatorem głównym, ale ze względu na mniejszą ilość badań i ich zakresu część odczynników może być
konfekcjonowana w mniejsze opakowania, a całkowita ilość odczynników jest mniejsza niż analizator
główny (mniejsza ilość parametrów)?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak, dopuszczamy.
Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dodatkowych stacji roboczych do analizatorów używanych, ale
objętych gwarancją przez cały okres trwania umowy?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie analizatorów nowych, natomiast stacje robocze – jedna może być
nowa, jedna używana.
Pytanie nr 3:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas reakcji serwisu wynosił 24 godziny w dni robocze z jednoczesną
możliwością telefonicznego kontaktu z serwisem 7 dni w tygodniu wraz z możliwością zdalnego połączenia za
pomocą sieci, również w dni wolne od pracy?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 4:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę zaoferowanych analizatorów hematologicznych nie wcześniej niż 20
lipca 2018 roku?
Wymagane przez Zamawiającego analizatory są wysoce specjalistyczne i dostarczane są na potrzeby
konkretnych wygranych postępowań przetargowych, stąd dłuższy czas oczekiwania na ich dostawę.
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 5:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatorów hematologicznych
oprogramowanie w języku angielskim z instrukcją obsługi w języku polskim?

posiadających

Odpowiedź Zamawiającego:
Tak, dopuszczamy.
Pytanie nr 6:
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania krwi kontrolnej do zaoferowanych analizatorów hematologicznych do
kontroli wszystkich raportowanych parametrów krwi obwodowej?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak, dopuszczamy.
Dotyczy SIWZ, Formularz oferty – Załącznik nr 2 do SIWZ:
Pytanie nr 7:
W formularzu oferty Zamawiający zamieścił tabelę do uzupełnienia z wykazem m.in. odczynników na podaną w
SIWZ ilość badań. Zamawiający w tej tabeli przewidział tylko analizator główny, nie ma natomiast pozycji
wykazu odczynników do analizatora back-up.
Czy Zamawiający może uzupełnić tabelę o wykaz odczynników do analizatora back-up, bez których oferta
będzie niepełna?
Odpowiedź Zamawiającego:
W miejscu, w którym mają być uwzględnione odczynniki do analizatora głównego należy dopisać : „i back-up” i
wpisać wszystkie odczynniki razem.
Pytanie nr 8:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krwi kontrolnej do kontroli parametrów krwi obwodowej w
ilości uwzględniającej ważność fiolki na opakowaniu?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak, dopuszczamy.

