
   

 

 

 

  
 

 

 

Kraków, 12.03.2019 
 
 
 

Wszyscy Wykonawcy 
 
 
Dotyczy przetargu nieograniczonego nr ZP-8/19 : ” Dzierżawa analizatorów hematologicznych wraz z dostawami odpowiedniej 
ilości odczynników i materiałów zużywalnych do tych analizatorów” 
 
Pytanie : 

dotyczące części I: 

1.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, w którym parametry krwi kontrolnej wgrywane są do 
oprogramowania analizatora przy użyciu czytnika USB? 

2.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, w którym różnicowanie WBC odbywa się w oparciu o metodę 
fluorecencyjnej cytometrii przepływowej? 

3.Czy zamawiający dopuści analizator gdzie parametr MRV to parametr badawczy? 

4.Czy Zamawiający dopuści analizator, w którym różnicowanie lukocytów na 5 populacji wykonywane jest w dwóch kanałach 
pomiarowych w oparciu o metodę fluorescencyjnej cytometrii przepływowej? 

5.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, w którym do analizy w trybie CBC+5Diff wykonywanych jest 6 
odczynników? 

6.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, w którym retikulocyty oznaczane są metodą cytometrii 
przepływowej z zastosowaniem specyficznego barwnika fluorescencyjnego? 

7.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krwi kontrolnej o stabilności 15 dni po otwarciu? 
 
Odpowiedź  
Ad 1. Nie 
Ad 2. Nie 
Ad 3. Nie  
Ad 4. Nie 
Ad 5. Nie 
Ad 6. Nie , tylko błękitu metylowego 
Ad 7. Nie 
 

dotyczące Część III: 

1.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, w którym objętość krwi pełnej do wykonania dowolnego badania 
w trybie podajnikowym bez opcji rozcieńczania wynosi 180 µL? 

2.Czy Zamawiający dopuści analizator o liniowości pomiaru dla WBC od 0 do 250 x 103/µL? 

3.Czy Zamawiający dopuści analizator o liniowości pomiaru dla PLT od 0 do 2000 x 103/µL? 



   

4.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora nieposiadającego funkcji automatycznego rozcieńczenia próbki, 
natomiast umożliwiającego prace ze wstępnie rozcieńczoną próbką krwi? Analizator wyposażony jest w system komunikowania 
o konieczności rozcieńczenia próbki. W takim przypadku analizator dozuje odpowiednią objętość diluentu, w której należy 
rozcieńczyć próbkę. Wynik badania uwzględnia wykonane rozcieńczenie. 

5.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora wyposażonego w wbudowany ekran dotykowy? Analizator nie 
wymaga do obsługi komputera zewnętrznego. 

6.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie międzynarodowej kontroli zewnątrz laboratoryjnej pochodzącej od dostawcy 
zewnętrznego (np. Randox lub Labquality)? 

 
 
Odpowiedź  
Ad 1. Nie 
Ad 2. Nie 
Ad 3. Nie  
Ad 4. Nie 
Ad 5. Nie 
Ad 6. Dopuszcza się wskazaną możliwość, ale nie wymaga się. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pytanie: 

Dotyczy Części III (Załącznik do pkt. D, ppkt. 1 SIWZ) – pkt.27. 
Czy Zamawiający zezwala na zaoferowanie odczynników z 6 miesięcznym terminem ważności? 
 
Odpowiedź  
Tak 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Pytanie  
Dotyczy Części nr II  

1.Dotyczy pkt. 1 wymagań dla analizatora. Czy Zamawiający dopuści w ww. Części zaoferowanie analizatora nie starszego niż z 
roku produkcji 2016? 

 2.Dotyczy pkt. 34 wymagań dla analizatora.  Czy Zamawiający dopuści rozszerzenie zapisu o możliwość wykonania badań na 
zewnątrz i pokrycie kosztów ich wykonania przez Wykonawcę, w przypadku braku możliwości wstawienia równoważnego 
analizatora zastępczego? 

 
Odpowiedź  
Ad  1. Tak 
Ad  2. Nie dopuszcza się w/w  propozycji . 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Pytanie: 

Dot. Załącznik do pkt. D, ppkt. 1 SIWZ (załącznik nr 2 do umowy), część I, pkt.16 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 
analizatora hematologicznego 5DIFF o liniowości dla RBC do 8.5 mln/µl i dla HGB do 25.5 g/dl ? 

Odpowiedź  
Wyrażamy zgodę na analizator  hematologiczny 5 Diff o liniowości  dla RBC 8,5 ml/ul i Hb do 25,5 g/dl. 



   

Pytania do umowy  

Pytania dotyczące umowy 

1. §1 ust. 1a  – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „Odczynniki i materiały zużywalne, o których mowa w 
ust.1 mają mieć termin ważności nie krótszy niż ………………miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego, a kontrole 
termin ważności nie krótszy niż 1 miesiąc od daty dostawy do Zamawiającego”? uzasadnienie : termin ważności jest kryterium 
oceny ofert.  

2.§1 ust. 2– dla części 1 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt 
i we własnym zakresie dostarczyć do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń, zainstalować oraz zwalidować nie starszy 
niż – rok produkcji 2016 analizator ………………….. w terminie do dnia …………………... Szczegółowy opis analizatora stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszej umowy (zał. 1 do pkt. D ppkt 2 SIWZ oraz pkt D, ppkt 2 SIWZ).”? Zgodnie z zapisami opisu 
przedmiotu zamówienia dla części 1  

   3.§1 ust. 10 – dla części 1 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „Nazwa i model analizatora, o którym 
mowa w ust. 2 : …………………………………….(zgodna o ofertą złożona w postępowaniu ZP 8/19).”? Na tym etapie raczej nie 
wiadomo jaki analizator będzie zaoferowany .  

4.§3 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,, W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a w szczególności w przypadku niezgodności przedmiotu zamówienia z opisem 
przedmiotu zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% niezrealizowanej wartości umowy 
brutto.”? Uzasadnienie: W przypadku odstąpienia od umowy na etapie np. zrealizowania umowy w 90%, kara ta winna być 
liczona od części, której Wykonawca nie zrealizował. Kara liczona od wartości całej umowy (dwuletniego kontraktu), staje się 
wówczas nieadekwatna do ewentualnego uchybienia Wykonawcy 

5.§5 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie ust. F: „Zmiany producenta lub w przypadku zaprzestania produkcji 
przez dotychczasowego producenta z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, o czym Wykonawca nie mógł wiedzieć w chwili 
zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zaoferuje produkty o takich samych (lub lepszych) parametrach 
technicznych i użytkowych, w takiej samej cenie”? 

 
Odpowiedź  
Ad 1. Tak 
Ad 2. Tak 
Ad 3. Tak  
Ad 4. Nie 
Ad 5. Tak 
 
 
 
 
 

 
Jolanta Zatorska 

 


