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Do Wykonawców

Dotyczy:
postępowania przetargowego na Dostawa odczynników do oznaczeń
elektrolitów Na, K, CI wraz z najmem analizatora przez okres 36 miesięcy
DZP.26.7/2018

WYJAŚNIENIA SIWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. 2017 r.
poz. 1579 ze zm.) Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia,
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający dopuszcza alternatywne rozwiązanie: do analizatora biochemicznego,
pracującego w laboratorium zaoferowanie modułu ISE dla realizacji przedmiotu przetargu tj.
oznaczeń elektrolitów Na, K i Cl, (po podaniu jednej próbki analizator wykonuje wszystkie
badania włącznie z ISE) ? W przypadku pozytywnego rozpatrzenia naszej prośby prosimy o
dokonanie odpowiednich modyfikacji zapisów siwz.
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania polegającego na
zaoferowaniu modułu ISE do pracującego w laboratorium analizatora biochemicznego.

Pytanie nr 2
Jak często Zamawiający zamierza przeprowadzać kontrole i na ilu poziomach?
Odpowiedź:
Zamawiający zamierza wykonywać kontrolę Na, K, Cl, na co najmniej 2 poziomach, co
najmniej 2-3 razy w ciągu doby. Zamawiający nie wymaga oferowania materiałów
kontrolnych do codziennej kontroli. Materiały kontrolne należy zaoferować tylko w
sytuacji, kiedy będą one niezbędne osobom wykonującym przeglądy okresowe.
Pytanie nr 3
Rozdz. XIII, formularz cenowy, tabela nr 3: Czy w sytuacji, kiedy oferowany analizator nie będzie
generował dla Zamawiającego żadnych dodatkowych kosztów (poza wyceną w ofercie
przetargowej), Zamawiający dopuści złożenie następującego oświadczenia:
"Wykonawca nie obciąży Zamawiającego żadnymi dodatkowymi kosztami (poza wyceną w
ofercie przetargowej) związanymi z dostosowaniem analizatora do pracy u Zamawiającego.
Wszystkie koszty związane z dostosowaniem analizatora do pracy u Zamawiającego są
uwzględnione w wycenie w tabeli nr 1."

Przed instalacją podłączenia analizatora do sieci informatycznej szpitala nie można z góry
stwierdzić, czy nie wystąpią jakieś nieprzewidziane sytuacje, kiedy oferent będzie musiał ponieść
dodatkowe koszty na to podłączenie.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że jeżeli Wykonawca nie ponosi żadnych kosztów wewnętrznych
związanych z wpięciem analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego
Infomedica firmy Asseco w takiej sytuacji tabela nr 3 w załączniku nr 1a do siwz może
zostać niewypełniona, a Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia jednoznacznego
oświadczenia, iż nie ponosi żadnych kosztów związanych z wpięciem analizatora.
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