
                                                                     

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

os. Na Skarpie 66   skrytka pocztowa 9    kod pocztowy 31-913

Nasz znak : DOP – ZP  211 /10                                            Kraków, dnia 12 listopada 2010 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

„Zakup  sprzętu medycznego do wyposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w  Szpitalu 
Specjalistycznym im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie." (ZP 36/2010)

- wg rozdzielnika.

Na podstawie art. 38 ust. 2   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. 
U.  z  2010  r.  Nr  113,  poz.  759  z  późn.  zm.)  Dyrekcja  Szpitala  Specjalistycznego  im.  Stefana  Żeromskiego 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66 w Krakowie odpowiada na 
zapytania złożone przez uczestników postępowania.

Dotyczy Załącznika nr 4 – Analizator Parametrów krytycznych

1.    Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, który wymagane parametry oznacza w 4 
oddzielnych torach pomiarowych? Proponowane przez nas rozwiązanie umożliwia oznaczanie wybranych grup parametrów w 
podziale na osobno gazometrię, elektrolity, metabolity, kooksymetrię w przypadku takiego zapotrzebowania, z faktycznym 
oszczędzaniem odczynników. Nie jest taka cecha możliwa w analizatorach jednokanałowych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, opis zgodnie z SIWZ. 

2.    Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, który pracuje z wykorzystaniem 
zewnętrznego czytnika kodów kreskowych połączonego kablem. Takie rozwiązanie daje większą swobodę operatorowi. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, opis zgodnie z SIWZ. 

3.    Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymagając cechy: „Podgląd ilości badań pozostałych do wykonania” zaakceptuje 
alternatywny system informujący operatora o ilości pozostałych do użycia odczynników, oraz o terminie zużycia odczynników? 
Wymagana cecha jest charakterystyczna dla analizatorów pracujących w oparciu o kasety odczynnikowe z zaprogramowana 
wydajnością na wykonanie określonej ilości testów. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, opis zgodnie z SIWZ. 

4.    Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, który pracuje w oparciu o odczynniki 
konfekcjonowane niezależnie od płynów kontrolnych? Takie rozwiązanie daje większą swobodę operatorowi co do 
wykorzystania zaoferowanej ilości materiału kontrolnego. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę,  na zaoferowanie analizatora, który pracuje w oparciu o odczynniki konfekcjonowane 
niezależnie od płynów kontrolnych.

5.    Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora, który wykonuje oznaczenia wymaganych 
parametrów z próbki o objętości 186 mikrolitrów? Proponowany analizator wykonuje pomiary z mniejszych objętości w 
zakresie wybranych grup parametrów. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, opis zgodnie z SIWZ. 

6.    Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora, który pełen panel oznaczeń wykonuje w 
ciągu 120 sekund? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, opis zgodnie z SIWZ. 

7.   Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora, który pracuje w oparciu o odczynniki i 
kalibratory zgrupowane w 3 oddzielnych opakowaniach oraz niezależnie wymieniane elektrody? Takie rozwiązanie pozwala 

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dział Organizacji i Prawny
0-12 622-95-14

                            e-mail: zpubl@interia.pl

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028
REGON 000630161
www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl  
                                                CERTYFIKAT

                                            ISO 9001 : 2000

http://www.zeromski-szpital.pl/
mailto:zeromski@bci.pl


      na oszczędne wykorzystanie płynów w zależności od zakresu zlecanych parametrów, zaś w przypadku przedostania się do 
systemu skrzepu nie powoduje utraty kompletu odczynników i elektrod. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, opis zgodnie z SIWZ. 

Powyższe  odpowiedzi  zostaną  przekazane  wszystkim  uczestnikom  postępowania,  którym  przekazano  SIWZ, 
zamieszczone na stronie internetowej szpitala i stają się wiążące. 
Termin składania ofert - 15 listopada 2010 r.  do godz 10:00 w Kancelarii Szpitala pok. nr 216
Termin otwarcia ofert - 15 listopada 2010 r. do godz. 10:30 Budynek Działu Technicznego I piętro pokój nr 209.


