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Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie 
ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin 

Regon 000311591 
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Konin, 24.10.2019 r. 
WSZ-EP-38/1034/2019     

                          wg rozdzielnika    
WYJAŚNIENIA DO SIWZ 

 
Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 221 000 euro na dostawę odczynników  
wraz z dzierżawą analizatorów do badań biochemiczno-immunochemicznych, 
hematologicznych i koagulologicznych, nr sprawy: WSZ-EP-38/2019 

                                                     
W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi 
SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), uprzejmie wyjaśniamy:  
 
1. Prosimy o sprecyzowanie, że dni robocze rozumiane są jako dni od poniedziałku do piątku z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
Odpowiedź:  Dni robocze to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót oraz dni 
ustawowo wolnych od pracy. 
 
Dotyczy Pakietu 3: Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo-technicznych dla analizatorów 
koagulologicznych – 2 sztuki, Parametry Graniczne: 
 
2. Dotyczy punktu 16: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika do PT który ma 
formę liofilizatu i wymaga rekonstytucji? 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza powyższe, w związku z tym modyfikuje zapisy punktu 16 
Załącznika nr 3.3 do SIWZ. Modyfikację w tym zakresie oraz zmodyfikowane załączniki 
uwzględniające powyższą zmianę, Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej 
www.szpital-konin.pl oraz na platformie zakupowej www.platformazakupowa.pl. 
 
3. W celu prawidłowego i należytego przygotowania oferty prosimy o podanie częstotliwości 
wykonywania badań i kontroli w ilości 500 oznaczeń i poniżej na 36 miesięcy. 
Odpowiedź:  Zamawiający informuje, iż w przypadku badań w ilości 500 i poniżej, 
częstotliwość wykonywania kontroli w zależności od potrzeby. 
 
4. Czy Zamawiający wymaga, aby do analizatorów zostały dostarczone odpowiednie stoły? 
Odpowiedź:  Jeżeli zaoferowane analizatory tego wymagają, należy dostarczyć również stoły. 
 
5. Dotyczy punktu 23: Prosimy o podanie wymiarów pracowni koagulologicznej tj. szerokości, 
długości i wysokości w celu obliczenia kubatury i określenia potrzebnej wydajności urządzeń 
klimatyzacyjnych. 
Odpowiedź:  Zamawiający informuje, iż wymiary pracowni to ok. 125-130 m3. 
 
Dotyczy Pakietu 3: Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo-technicznych dla analizatorów 
koagulologicznych – 2 sztuki, Warunki gwarancji, serwisu i inne: 
 
6. Dotyczy punktu 1: Uprzejmie prosimy o zmianę słowa „gwarancja” na „zapewnienie opieki 
serwisowej. W przypadku dzierżawy nie istnieje instytucja gwarancji. 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 
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7. Dotyczy punktu 9: Prosimy o określenie ilości wydruków w celu oszacowania ilości tonerów i 
bębnów. 
Odpowiedź:  Zamawiający szacuje ilość wydruków na około 150/dobę. 
 
8. Zamawiający w punkcie 1 parametrów granicznych wymienia jako wyposażenie każdego z 
analizatorów drukarkę laserową. Dodatkowo w warunkach gwarancji, serwisu i innych, w punkcie 9, 
Zamawiający wymaga zapewnienia 2 stacji roboczych z drukarkami oraz dwóch drukarek laserowych 
do każdego z aparatów – kontrola jakości. 
Prosimy o określenie czy Zamawiający oczekuje zapewnienie 2, 4 czy 6 drukarek? 
Odpowiedź:  Zamawiający informuje, iż wymaga 4 drukarek. 
 
9. Dotyczy punktu 11: Jakiego oprogramowania dotyczy niniejszy wymóg? Przedmiotem umowy w 
niniejszym pakiecie jest dzierżawa dwóch analizatorów koagulologicznych, a nie systemu 
informatycznego. 
Odpowiedź:  Zamawiający wykreśla zapisy punktu 11 Załącznika nr 3.3 do SIWZ 38/2019 – 
Tabeli Warunki gwarancji, serwisu i inne. Modyfikację w tym zakresie oraz zmodyfikowane 
załączniki uwzględniające powyższą zmianę, Zamawiający udostępni na swojej stronie 
internetowej www.szpital-konin.pl oraz na platformie zakupowej www.platformazakupowa.pl. 
 
10. Dotyczy punktu 13: Jakiego oprogramowania dotyczy niniejszy wymóg? Przedmiotem umowy w 
niniejszym pakiecie jest dzierżawa dwóch analizatorów koagulologicznych, a nie systemu 
informatycznego. Ponadto Wykonawca nie ma uprawnień do realizacji usług serwisowych systemu 
informatycznego, użytkowanego w laboratorium. 
Odpowiedź:  Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 3.3 do SIWZ 38/2019 – Tabeli 
Warunki gwarancji, serwisu i inne w zakresie punktu 13, który otrzymuje brzmienie: „Dla 
oferowanego sprzętu komputerowego - bezpłatny serwis w czasie trwania umowy wraz z 
akcesoriami do napraw i przeglądów.” Modyfikację w tym zakresie oraz zmodyfikowane 
załączniki uwzględniające powyższą zmianę, Zamawiający udostępni na swojej stronie 
internetowej www.szpital-konin.pl oraz na platformie zakupowej www.platformazakupowa.pl. 
 
Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy 
„Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla 
wszystkich uczestników biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. 
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