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Odpowiedź na skierowane do zamawiającego zapytanie  

 

Dotyczy: zaproszenia ofertowego pn.: Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą 

odczynników oraz niezbędnych akcesoriów i materiałów kontrolnych 

(nr postępowania: SPZZOZ-ZP-18/2022) 

 

Treść pytań i odpowiedzi:  

Parametry graniczne: 

Pytanie nr 1, dot. Poz 3 

Czy Zamawiający dopuści analizator z systemem odczynnikowym zamkniętym oraz otwartymi 

kanałami do ewentualnego wykorzystania przez Zamawiającego?  Kompatybilność systemu 

odczynnikowego i analizatora znacząco przekłada się na jakość i wiarygodność uzyskiwanych 

wyników. 

Odpowiedź: Tak 

Pytanie nr 2, dot. Poz. 8 

Czy Zamawiający dopuści analizator z układem optycznym, w którym wymianie podlega tylko 

lampa, którą wymienia przedstawiciel serwisu oferenta? Rozwiązanie zaproponowane przez 

Zamawiającego potwierdza ograniczenie możliwości złożenia oferty przez innych profesjonalnych 

producentów analizatorów i odczynników. 

Odpowiedź: Nie 

Pytanie nr 3, dot. Poz.9 

Czy Zamawiający uzna za spełnienie parametru analizator z bezobsługowym układem dozującym 

dla personelu laboratorium, ponieważ tłoki, strzykawki czy wężyki są wymieniane podczas 

przeglądu serwisowego przez kadrę inżynierską? 

Odpowiedź: Nie 

Pytanie nr 4, dot. Poz. 26 

Prosimy o doprecyzowanie czy parametr „rozdzielczość odczytu reakcji: 0.0001” dotyczy wyniku 

testu? 

Odpowiedź: Dotyczy każdego parametru.  



  

 

SAMODZIELNY  PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  W  PIONKACH 
                                      im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej 
                                            26-670  PIONKI    UL. SIENKIEWICZA 29 

NIP   812-16-49-620 
REGON 670140015 
KRS 0000050149 

Telefon:  SEKRETARIAT                                                                                   48 612 13 81 
                GŁÓWNY SPECJALISTA DS.  ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  48 612 18 66 w.110 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 

 

Pytanie nr 5, dot. Poz. 30 

Czy Zamawiający dopuści analizator, dla którego pojemniki na płyn myjący i ścieki wysokostężone 

zlokalizowane są na zewnątrz analizatora? 

Odpowiedź: Nie 

Pytanie nr 6, dot. Poz. 32 

Prosimy o doprecyzowanie czy maksymalne zużycie prądu obejmuje aparat z przystawką ISE i 

lodówką? Czy Zamawiający dopuści analizator z przystawką ISE i lodówką z max zużyciem prądu do 

1300 VAT? 

Odpowiedź: Maksymalne zużycie prądu obejmuje analizator i lodówkę. Zamawiający nie 

dopuszcza analizatora z przystawką ISE.  

Pytanie nr 7 

Czy Zamawiający wymaga aby w przypadku obligatoryjnej kontroli COBJwDL istniała 

reprezentatywna grupa porównawcza, składająca się z co najmniej 25 analizatorów i odczynników 

kompatybilnych z oferowanym w postępowaniu analizatorem? 

Odpowiedź:  Nie 

Zwracamy się z wnioskiem o przesunięcie terminu składania ofert na umożliwiający przygotowanie 

oferty, zgodnie z udzielonymi odpowiedziami. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

  

 

Sporządzono i opublikowano w dniu 26-04-2022r.   


