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WSZ-EP-45/1537/2020     
                           

wg rozdzielnika    
WYJAŚNIENIA DO SIWZ  

Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 214 000 euro na  dostawę odczynników, dzierżawę 
analizatora oraz serwisowanie sprzętu  dla Pracowni Serologii Tranfuzjologicznej, nr sprawy WSZ-
EP-45/2020 
 
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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ), uprzejmie wyjaśniamy:  

1. Dotyczy projektu umowy nr 45/2020 (zał. nr 4 do SIWZ), czas reakcji §5 SERWIS dotyczy 
analizatora i §6 SERWIS dotyczy systemu informatycznego. Prosimy o potwierdzenie, że czas reakcji 
dotyczy godzin w przedziale od 8 do 20? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.  
 
2. Dotyczy punktu IV. Zestawienie wymagań dotyczących serwisowania: posiadanego przez 
Zamawiającego systemu informatycznego do zlecania badań  (dwustronna komunikacja ze sprzętem 
do wykonywania badań ), zarządzania pracownią serologii transfuzjologicznej i bankiem krwi. Punkt 
5. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści pracę na komputerach z Windows 7 Pro, tj. z 
wymaganym przez producenta oprogramowania, środowiskiem w postaci wskazanego systemu 
operacyjnego? 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza pracę na komputerach z Windows 7 Pro, tj. z wymaganym 
przez producenta oprogramowaniem, środowiskiem w postaci wskazanego systemu operacyjnego. 
W związku z powyższym Zamawiający  zmodyfikuje zapisy załącznika numer 2  do SIWZ 45/2020  
w punkcie IV ppkt 5 - Zestawienie wymagań dotyczących serwisowania posiadanego przez 
Zamawiającego systemu informatycznego do zlecenia badań oraz V pkt 1 –Zestawienie wymagań  
ogólnych do przedmiotu zamówienia. 
Zmodyfikowane załączniki do SIWZ uwzględniające powyższą zmianę Zamawiający zamieści  
na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
3. Dotyczy punktu IV.  Zestawienie wymagań   dotyczących serwisowania: posiadanego przez 
Zamawiającego systemu informatycznego   do zlecania badań  ( dwustronna komunikacja ze 
sprzętem do wykonywania badań ), zarządzania pracownią serologii transfuzjologicznej i bankiem 
krwi. Punkt 6. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje integracji w zakresie zlecenie – 
wynik z użyciem komunikacji z użyciem plików tekstowych?  
Odpowiedź:  Zamawiający potwierdza powyższe. 
                                                          
Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo 
zamówień publicznych” (t.j. 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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