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Znak DZPiZ–380–35/2019        Staszów, dnia 12.09.2019 r. 

 
 

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego: 
 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 obowiązującej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień 
Publicznych, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie informuje, iż na adres 
Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na „Dzierżawę automatycznego analizatora parametrów krytycznych wraz  
z odczynnikami". 

 
1. Wykonawca – Dot. projektu umowy § 1 pkt. 2: Prosimy o informacje czy Zamawiający pozwoli na  

wydłużenie czasu na dostarczenie przedmiotu umowy i  instalację z 14 do 21 dni. 
Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę i odpowiednio dostosowuje zapisy projektu umowy § 1 pkt 2 oraz zapisy 
SIWZ, rozdział V, pkt 1 w tym zakresie. 

 
2. Wykonawca – Dot. Załącznika numer 1 do SIWZ „Parametry wymagane analizatora RKZ” – pkt. nr 2. Zestawy 

odczynnikowe w postaci maksymalnie dwóch wymiennych kaset zawierających wszystkie elementy zużywalne tj.: 
odczynniki, elektrody, płyny myjące, kontrolne oraz hermetycznie zamknięty pojemnik na ścieki. Czy przez 
wyspecyfikowanie „w postaci maksymalnie dwóch wymiennych kaset” Zamawiający dopuszcza rozwiązanie,  
w którym oddzielana jest kaseta odczynnikowa (pakiet odczynnikowy) i kaseta sensorowa,  
które łącznie zawierają wszystkie elementy zużywalne tj. odczynniki, elektrody,  
płyny myjące, kontrolne oraz hermetycznie zamknięty pojemnik na ścieki? 
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza. 

 
3. Wykonawca – Dot. Załącznika numer 1 do SIWZ „Parametry wymagane analizatora RKZ” – pkt. nr 7. „Automatyczny 

system kontroli jakości zapewniający codzienną kontrolę aparatu. Automatyczna kalibracja wszystkich parametrów.” 
Prosimy o informację, czy przez zapis „automatyczny system kontroli jakości” Zamawiający oczekuje wbudowanego  
w pełni automatycznego system kontroli jakości, z zakresami referencyjnymi dla 3 – poziomowego materiału 
kontrolnego zapewniającego możliwość prowadzenia analizy całkowitego błędu dopuszczalnego dla poszczególnych 
parametrów? 
Odpowiedź – Zamawiający wymaga zaproponowania dowolnego rozwiązania kalibracji parametrów oraz 
prowadzenia bieżącej kontroli jakości potwierdzającej sprawność aparatu 
i poprawność uzyskiwanych wyników, przeprowadzanego automatycznie bez udziału operatora. 

 
4. Wykonawca – Dot. Załącznika numer 1 do SIWZ „Parametry wymagane analizatora RKZ” Prosimy  

o doprecyzowanie czy Wykonawca jest zobowiązany do podłączenia oferowanego analizatora, do systemu Centrum 
firmy Marcel, tak aby przesyłane były wyniki pacjenta oraz wyniki kontroli jakości tj., wartości nominalne uzyskane dla 
każdego z parametrów. Informacja ta jest nam niezbędna do prawidłowego skalkulowania oferty. 
Odpowiedź – Zamawiający wymaga aby do systemu firmy MARCEL przekazywane były skonfigurowane  
w analizatorze parametry zarówno przy wykonywaniu oznaczeń pacjenta jak i materiałów kontrolnych. 

 
5. Wykonawca – Dot. Załącznika numer 1 do SIWZ „Parametry wymagane analizatora RKZ” – pkt. nr 9. „Wbudowany 

skaner i drukarka.” Czy Zamawiający oczekuję analizatora, w którym skaner i drukarka jest integralną częścią 
analizatora, co zapewnia operatorowi bezdotykowy  sposób odczytywania kodów kreskowych? 
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie ale nie wymaga. 

 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Zatwierdzam 
Dyrektor SPZZOZ w Staszowie 


