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Wszyscy uczestnicy postępowania 
 

 
Wyjaśnienia 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do wykonywania badań 

laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów 

W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 
29.01.2004 Prawo zamówieo publicznych  Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Lubaczowie wyjaśnia: 
 
Dotyczy Części nr 2, pkt. 20, Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz cenowy: 
Biorąc pod uwagę koniecznośd wpięcia analizatora do systemu informatycznego, czy Zamawiający 
dopuści aby przeprowadzanie walidacji wyników na podstawie delta check odbywało się przy pomocy 
systemu LSI? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza 
 
Dotyczy Części nr 2, wymaganie nad tabelą asortymentowo-cenową, Załącznik  nr 2 do SIWZ 
Formularz cenowy: 
Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zapewnienia niezależnej kontroli zewnętrznej 
jedynie do białka CRP oraz białka w moczu i PMR?  
Odp.: Zamawiający wymaga zapewnienia niezależnej kontroli zewnętrznej jedynie do białka CRP oraz 
białka w moczu i PMR?  
 

Dot. Załącznik nr 4 do SIWZ - umowa - wzór 
 
Art. 2 pkt 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby towar był dostarczany do Zamawiającego za 
pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt i ryzyko Wykonawcy na warunkach określonych w niniejszej 
umowie? 
Odp.: Zgodnie z siwz 
Art. 3 pkt 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił 21 dni od daty 
podpisania umowy a termin jego instalacji 7 dni od daty dostarczenia? 
Odp.: Zgodnie z siwz 
Art. 3 pkt 5 - 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa ,,bezpłatny’’ na ,,w ramach czynszu 
dzierżawnego? 
Odp.: Zgodnie z siwz 
Art. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w 
każdym czasie odstąpid od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’ 
Odp.: Zgodnie z siwz 
Art. 6 pkt 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”? 
Odp.: zgodnie z siwz 



Art. 7 pkt 4 lit. b - d Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy 
przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy 
z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze? 
Odp.: Zgodnie z siwz 
Art. 8 pkt 3 Czy Zamawiający jako administrator danych osobowych, które mogą znajdowad się na 
aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją 
obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, 
dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mied dostęp Wykonawca, wyrazi 
zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Umowa powierzenia 
przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego 
wzoru. 
Odp.: Tak, Zamawiający dołączy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych do umowy 
głównej. 
 

do części nr 4 "Zestawienie parametrów i warunków wymaganych": 

I. Wymagania ogólne: 

poz. 7: Czy Zamawiający dopuści analizator z zewnętrznym monitorem? 

Odp.: NIE 

poz. 13: Czy Zamawiający dopuści analizator z kalibracją przy pomocy pasków kalibracyjnych? 

Odp.: NIE 

 
Moduł oceny osadu moczu, wymagania graniczne dla modułu oceny osadu moczu: 

poz. 3,4: Czy Zamawiający dopuści moduł z automatyczną klasyfikacją ilościową na 12 elementów? 

Odp.: NIE 

poz. 9: Czy Zamawiający dopuści moduł z dodatkowymi odczynnikami, kalibratorami? 

Odp.: NIE 

Zamawiający: 

 

 

 

  

 


