
                             Sandomierz dnia 08.02.2018 r. 
Szpital Specjalistyczny 
Ducha Świętego 
ul. Schinzla 13 
27-600 Sandomierz 
 

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 
w postępowaniu na „Dzierżawę zintegrowanego systemu biochemiczno - immunolo-

gicznego wraz ze stacją wody” 
znak PN/3/2018 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie prze-

targu nieograniczonego na „Dzierżawę zintegrowanego systemu biochemiczno - immuno-
logicznego wraz ze stacją wody”, znak PN/3/2018 

 
Do Zamawiającego w dniach 06.02.2018 r. i 07.02.2018 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. 
sprawy o treści następującej: 
 

1. Dot. Zał. Nr 1 : Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia poz. 14  
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania multikontroli w biochemii i immuno-
chemii, które pochodzą od innego producenta, ale zakresy wartości mianowane i dedykowa-
ne były na oferowany przez oferenta analizator? 

2. Dot. Zał. Nr 1 : Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia poz.39:  
Czy w związku z wymogiem, aby parametry kwas walproinowy oraz karbamazepina były 
oznaczane metodą chemiluminescencji Zamawiający wyrazi zgodę na przeniesienie ozna-
czeń ww wymienionych parametrów z badań biochemicznych (poz. 26 i poz. 29) do badań 
immunologicznych? 

3. Dot. Zał. Nr 1  
Czy Zmawiający wyrazi zgodę, aby ilości zestawów odczynnikowych dla niektórych parame-
trów biochemicznych takich jak  Albumina w moczu / PMR,  Amylaza, , Fosfataza alkaliczna, 
kwas moczowy, Ig A, Ig G, Ig M, Sód, Potas, Chlor, został skalkulowany w oparciu o praktykę 
ich realnego zużycia użytkowników oferowanego systemu biochemicznego- możliwość po-
działu zestawów,  popartą prawidłowymi wynikami kontroli (metoda pod kontrolą), bez 
uwzględnienia terminu stabilności na pokładzie podanego w ulotce danego odczynnika? 
Jednocześnie zaoferowana ilość odczynników zapewni Zamawiającemu wykonanie podanej 
ilości oznaczeń danych parametrów  wraz z kontrolami i kalibracjami. 

4. Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostosował pomieszczenie pod instalację ofero-
wanego sprzętu oraz przygotowanie stanowiska do pracy? 

5. Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ramach umowy dostarczył kontrolę zewnątrz-
laboratoryjną obejmującą oznaczenia biochemiczne (17 parametrów oraz panel kardiolo-
giczny) i immunochemiczne (panel tarczycowy i PSA)? 

6. Dotyczy pkt. 5 par. 5 projektu umowy.  
Prosimy o odstąpienie od możliwości składania zamówień w formie telefonicznej a zastąpie-
nie tej formy postacią elektroniczną tj. via email. 

7.    Dot. zał. nr 1 – opis przedmiotu zamówienia:  
Czy ze względu na niewielką ilość oznaczeń fosfatazy kwaśnej i fosfatazy kwaśnej sterczowej 
w ciągu roku Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie tych oznaczeń na zewnątrz i pokrycie 
kosztów wykonania ww oznaczeń przez Wykonawcę? 

8. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania oznacznia IgE w panelu biochemicznym? 
 
Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 08.02.2018 r.: 

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 06.02.2018 r. i 07.02.2018 r. Szpital Specjali-
styczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na 
zadane pytania:  



1. Zamawiający dopuszcza 
2. Zamawiający dopuszcza 
3. Zamawiający dopuszcza 
4. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
5. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania zamówień również za pośrednictwem poczty 

elektronicznej 
7. Zamawiający dopuszcza 
8. Zamawiający dopuszcza 
 
 


