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Mońki, dn. 07.04.2022r. 

 

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

Dotyczy: Zapytania ofertowego na  dostawę odczynników i dzierżawę analizatora  

parametrów krytycznych dla potrzeb Medycznego Laboratorium Diagnostycznego  

SP ZOZ w Mońkach. 

Znak sprawy: SPZOZ-VI-262/PU/6/2022 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach, przedstawia 

poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do zapytania ofertowego oraz zmienia 

treść zapytania: 

 

Pytanie 1 

Dotyczy: Załącznik nr 2, wzór umowy: § 9, pkt 2. 

Zamawiający wymaga, aby asortyment był dostarczany z terminem ważności nie 

krótszym niż 6 miesięcy od momentu dostarczenia. 

Prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników i 

materiałów zużywalnych z 3 miesięcznym terminem ważności, licząc od daty dostawy? 

Analizator pracuje jedynie na dwóch materiałach zużywalnych z określonym 

przewidywalnym terminem przydatności, co pozwala na dokładne przewidzenie ilości 

potrzebnych elementów zapewniających nieprzerwaną pracę urządzenia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie  2 

Dotyczy: Załącznika nr 1, pkt 5 (Tabela wymaganych parametrów ) 

Zamawiający w pkt. 5 wymaga: ,,Pomiar hematokrytu i hemoglobiny przez aparat’’ 

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści automatyczny analizator parametrów 

krytycznych pracujący w systemie ciągłym dokonujący pomiaru hematokrytu, na 

podstawie którego wyliczany jest parametr hemoglobiny ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 3 
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 Dot. Pkt. 16 3 LETNIA DZIERŻAWA ANALIZATORA PARAMETRÓW 

KRYTYCZNYCH WRAZ Z ODCZYNNIKAMI  

Prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby jako jedną z form 

świadczenia usług serwisowych był zdalny nadzór serwisowy nad 

analizatorem/analizatorami realizowany za pomocą usługi LiveConnect, której 

szczegóły przedstawiamy w załączniku do pytania. Pragniemy zwrócić uwagę, iż usługa 

LiveConnect zapewnia całkowite bezpieczeństwo danych Państwa pacjentów. Usługa 

gromadzi jedynie dane dotyczące wydajności analizatora i oprogramowania, takie jak 

status urządzenia, kalibracja, kontrola jakości i wyniki obserwacji. Dane dotyczące stanu 

zdrowia i dane osobowe zgodnie z definicją zawartą w ogólnym rozporządzeniu UE o 

ochronie danych (RODO) i ustawie o przenośności i odpowiedzialności w 

ubezpieczeniach zdrowotnych (HIPAA) nie będą przekazywane. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 4 

1.  Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku bezpośredniego pomiaru 

hematokrytu i wyliczanej z hematokrytu hemoglobiny lub bezpośredniego  pomiaru 

hemoglobiny i wyliczanego na jej podstawie hematokrytu? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

2.  Czy oferent musi uwzględnić w ofercie podłączenie do LIS Prometeusz, czy tylko 

zapewnić techniczną możliwość aparatu do podłączenia? 

Odpowiedź: Wykonawca musi uwzględnić w ofercie podłączenie do systemu LIS – 

system PROMETEUSZ. Zamawiający w Załączniku nr 1 – Formularz ofertowy – 

Lp.17, kolumna " Elementy zestawu podstawowego [minimalne parametry 

techniczne i użytkowe, warunek]" dokunuje zmiany: 

 

z treści o brzmieniu: 

"Możliwość podłączenia do systemu LIS – system PROMETEUSZ" 

 

na treść o brzmieniu: 

"Podłączenie do systemu LIS – system PROMETEUSZ". 

 

3.  Czy Zamawiający zgodzi się na maksymalny termin ważności odczynników 4 m-ce 

od daty dostawy. Oferent posiada odczynniki w stałej dostępności, więc przy założeniu 

zamówień co 1-2 m-ce Zamawiający będzie otrzymywał świeże odczynniki, bez 

konieczności tworzenia niepotrzebnych zapasów po swojej stronie. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym zapytaniu, 

wyznaczając nowy termin na dzień 08.04.2022 r.  
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W związku z powyższym treść: 

1.  Rozdziału 6 pkt 10 zapytania otrzymuje brzmienie: 

„10. Termin składania ofert – 08.04.2022r." 

 

 

 

 

           Dyrektor 

         Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach 

 

                     Marek Karp 
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