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Wszyscy uczestnicy
postępowania przetargowego

Dotyczy: przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostawę sprzedaż i dostawę systemu zamkniętego do pobierania
krwi wraz z dzierżawą automatycznego czytnika do pomiaru OB na okres 24 miesięcy
Szpital Specjalistyczny 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 2018r., poz. 1986 ze zm.)
w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie nr 1, dot. Grupa 1, poz. 9, 10:
Zwracamy się z prośbą o doszczegółowienie wymogów w poz. 9 i 10 – czy Zamawiający oczekuje w tych
pozycjach strzykawek do gazometrii pojedynczo pakowanych, sterylnych?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie oczekuje w pozycjach 9, 10 strzykawek do gazometrii pojedyńczo pakowanych, sterylnych.
Pytanie nr 2, dot. Grupa 1, poz. 26:
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie probówki w poz. 26 z antykoagulantem - związki magnezu.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający w Grupie 1 poz. 26 dopuszcza probówki z antykoagulantem - związki magnezu.
Pytanie nr 3, dot. Grupa 1, poz. 27:
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie preparacji mikroprobówki. Czy Zamawiający
oczekuje mikroprobówki na surowicę z żelem separującym o poj. 200 µl z zamontowaną kapilarą?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 4, dot. Grupa 1, poz. 29 (wymagania pkt.15):
W związku z tym iż urządzenie Sediplus S 2000 wymaga do komunikacji z stacją roboczą karty rozszerzeń
z portami typu RS232, zwracamy się, aby Zamawiający dopuścił stację roboczą typu desktop pc
o równoważnych parametrach. Uzasadnieniem jest to, iż pomimo dostępności rożnego rodzaju emulatorów portu
typu USB-RS232, nie gwarantują one stabilności i poprawności transmisji między urządzeniem a stacją roboczą
- co w bezpośredni sposób przekłada się na jakość i komfort pracy. Pragniemy również dodać, iż jest to
technologicznie sprzeczne z zaleceniami producenta aparatu i żadne z naszych urządzeń Sediplus S 2000
zainstalowanych na polskim rynku nie jest podłączone do komputera typu laptop.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ – mobilne stanowsisko komputerowe typu laptop ma poslużyć do pracy w dziale diagnostki
laboratoryjnej. W laboratorium istnieje możliwość podpięcia urządzenia do innej stacji roboczej z portem
RS232.

Pytanie nr 5, dot. Grupa 1 opis parametrów:
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie z wymogu posiadania naklejonych etykiet, również
probówek z pozycji 20 i 27, czyli mikroprobówek do pobierania krwi włośniczkowej.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza wyłączączenie z wymogu posiadania naklejonych etykiet, również probówek z pozycji
20 i 27, czyli mikroprobówek do pobierania krwi włośniczkowej.
Pytanie nr 6, dot. SIWZ rozdz. III pkt. 5, rozdz. V pkt. 17, rozdz. VIII pkt. 9:
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ujednolicenie zapisów w SIWZ w w/w puntach i jednoznaczne
określenie, czy dopuszcza komunikację z Wykonawcami w formie elektronicznej i faksem, czy nie?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 7, dot. zapisów Umowy § ust. 4, Formularz ofertowy cz. III:
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację Wzoru Umowy oraz punktu w rozdz. III Formularza
ofertowego poprzez dopisanie: „przy jednorazowym zamówieniu powyżej 150,00 zł netto”
Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in.
koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia
towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 8, dot. zapisów Umowy § 9, Umowy Dzierżawy § 11:
Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów we Wzorze Umowy § 9 oraz we Wzorze Umowy Dzierżawy § 11
w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością
publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota
podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z
tytułu wykonania zamówienia.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
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