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WSZYSCY WYKONAWCY

dotyczy: postępowania nr 10/2014 na dzierżawę analizatora do oznaczania jonów, analizatora
hematologicznego, analizatora równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dostawą odczynników na potrzeby
Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2010r., Nr 113, poz. 759 ze zmn.) Zamawiający informuje, iż w dniu 14 09.2014r. wpłynęło pytania do
postępowania nr 10/2014 na dzierżawę analizatora do oznaczania jonów, analizatora hematologicznego,
analizatora równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dostawą odczynników na potrzeby Powiatowego
Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o.

1 Dotyczy Części nr 1 - pkt. 9 parametrów technicznych dla automatycznego analizatora hematologicznego
typu 5-diff. (Dokument 8 SIWZ)
Czy Zamawiający zezwala na zaoferowanie analizatora hematologicznego, w którym istnieje możliwość
podłączenia do sieci komputerowej bez zastosowania karty ETHERNET?
(rozwiązanie techniczne
charakterystyczne dla jednego typu producenta).
Odp: Nie dopuszcza.
2. Dotyczy Części nr 1 - pkt. 12 parametrów technicznych dla automatycznego analizatora hematologicznego
typu 5-diff. (Dokument 8 SIWZ)
Czy Zamawiający zezwala na zaoferowanie analizatora hematologicznego, w którym parametry precyzji wynoszą
dla WBC do 7,5 %, RBC do 3%, Hb do 3%, PLT do 12,5 % ?
Odp: Tak dopuszcza.
3. Dotyczy Części nr 1 - pkt. 18 parametrów technicznych dla automatycznego analizatora hematologicznego
typu 5-diff. (Dokument 8 SIWZ)
Z uwagi na konieczność podłączenia analizatora do informatycznej sieci laboratoryjnej prosimy o podanie
nazwy producenta sieci.
Odp: Sieć jest wykonana w systemie Ethernet.
Osobą do kontaktu w sprawie jest p. mgr Ewelina Wincza – kierownik działu zam. publicznych 075/74490-33.
Powyższe informacje są wiążące dla stron postępowania z chwilą ich otrzymania.
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