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Znak sprawy: ZP/04/2020                                                                                            Lipsko, dnia 21.05.2020 r. 
 

WYKONAWCY  
UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMOWIENIA 

 
Dotyczy wyjaśnienia / modyfikacji do SIWZ - 1 

 
I. W związku z pytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych – (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego NA 
DOSTAWY ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW DO SYSTEMU OB Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA, SZYBKICH 
TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH I MATERIAŁÓW JEDNORAZOWYCH, opublikowanym w Biuletynie Zamówień 
Publicznych pod numerem 539988-N-2020 z dnia 2020-05-14 r. 

 
ZESTAW PYTAN NR 1 

 
Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia: 

 

Pytanie nr 1:  Pytanie dotyczące Pakietu nr 1 poz. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
zaoferowanie probówek do analizy OB pasujących do oferowanego aparatu, których pojemność 
pobieranej krwi wynosi 1,25 ml? 
Odpowiedź nr 1: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 2:  Pytanie dotyczące Pakietu nr 1 poz. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
zaoferowanie probówek do koagulologii na 2,7 ml krwi? 
Odpowiedź nr 2: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 3:  Pytanie dotyczące Pakietu nr 1 poz. 11: Jaką średnicę posiada „pozytywna butelka 
na posiew”? 
Odpowiedź nr 3: Zamawiający informuje, że posiada butelkę BD Bactec.  

 

Pytanie nr 4:  Pytanie dotyczące Pakietu nr 1 poz. 14: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
zaoferowanie probówek z K2EDTA?  
Odpowiedź nr 4: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 5:  Pytanie dotyczące Pakietu nr 1 poz. 14: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
zaoferowanie probówek do mikrometody z kapilarą,  niesterylnych? 
Odpowiedź nr 5: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 6:  Pytanie dotyczące Pakietu nr 1 Parametry graniczne pkt. 2: Czy Zamawiający wyrazi 

zgodę na odstąpienie od wymogu posiadania certyfikatu ISO jako ograniczającego uczciwą konkurencję i 

naruszającego przepisy polskiego prawa dla produktów IVD? 

Przedmiotem zamówienia w Pakiecie 1 są produkty do diagnostyki in vitro niesklasyfikowane (IVD) 

(probówki, uchwyty). Nie ma wymogu w polskim prawie, ani w prawie europejskim wymogu, aby Wytwórca 

produktów IVD posiadał certyfikat ISO. Wymóg taki istnieje tylko w stosunku do wytwórcy wyrobów 

medycznych klasy MDD (w Pakiecie nr 1 są to pozycje 8, 13, 15, 16). Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że 
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certyfikat ISO nie jest certyfikatem dotyczącym przedmiotu zamówienia, a certyfikatem o charakterze 

podmiotowym, odnosi się bowiem do Wytwórcy. W stosunku do produktów IVD Zamawiający nie ma 

prawa żądać od Wykonawców przedstawienia certyfikatów ISO na produkty IVD. 

Odpowiedź nr 6: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 7:  Pytanie dotyczące Pakietu nr 1 Parametry graniczne pkt. 5: 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby probówki do badań koagulologicznych posiadały pustą 
przestrzeń poniżej 1 ml  i dopuści probówki z podwójną ścianką gwarantujące prawidłowe 
wykonanie badania koagulologicznego, w których przestrzeń martwa jest nieznacznie większa nić 1 
ml? 

Postawiony wymóg w sposób wyraźny ogranicza uczciwą konkurencję, ponadto jest niezasadny i co więcej - 

wskazuje na konkretnego producenta systemu próżniowego, a tym samym nosi cechy ustawiania 

przetargów, o których głośno obecnie w wielu instytucjach. 

Tylko w probówkach do koagulologii o poj. 1,8 ml  krwi firmy Becton Dickinson uzyskuje się  przestrzeń 

martwą poniżej 1 ml, co zostało sprawdzone w badaniach porównawczych. Inne badania, w tym badania 

przeprowadzone w roku 2000 przez niezależną jednostkę - Szpital w Linzu na probówkach Vacuette 

wskazują natomiast, że przestrzeń wolna po napełnieniu probówki krwią mniejsza niż 1  ml nie jest 

warunkiem koniecznym prawidłowego przeprowadzenia badania. Skoro nie ma to znaczenia, to w jakim 

celu Zamawiający wprowadza taki wymóg w przedmiocie zamówienia? 

Zamawiający jako instytucja profesjonalną, zrzeszającą liczne grono specjalistów powinien wiedzieć, że 

konstrukcja probówki z ograniczoną pustą przestrzenią martwą poniżej 1 ml i o podwójnych ściankach nie 

jest jedynym sposobem zabezpieczenia odczynnika w probówce i przedłużenia okresu przydatności 

probówek do użycia. 

Odpowiedź nr 7: Zamawiający odstępuje od wymogu aby probówki do badań koagulologicznych 

posiadały pustą przestrzeń poniżej 1 ml  i dopuszcza probówki z podwójną ścianką gwarantujące 
prawidłowe wykonanie badania koagulologicznego, w których przestrzeń martwa jest 
nieznacznie większa nić 1 ml. Wnioskujemy o dodanie stosownej informacji o dopuszczeniu na 
formularzu asortymentowo – cenowym. 

 

Pytanie nr 8:  Pytanie dotyczące Pakietu nr 1 Parametry graniczne pkt. 7 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację wymagania następującym zapisem: 

„Wszystkie elementy systemu, aby zapewnić kompatybilność muszą pochodzić od jednego wytwórcy 

(producenta). W przypadku zaoferowania asortymentu od różnych wytwórców, Zamawiający wymaga 

dołączenia oświadczenia wykonawcy o kompatybilności poszczególnych elementów systemu, zgodnie z 

wymogiem art. 30 ust 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.” 
 

Pojęcie „producent” nie istnieje w Ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych, dlatego też 

Zamawiający nie może żądać oświadczeń od producentów poszczególnych elementów.  Ustawa z dnia 20 

maja 2010r. o wyrobach medycznych, nakłada natomiast wymóg określony w art. 30 ust 1 pkt. 1, zgodnie z 

którym, wykonawca tj. „podmiot, który w celu wprowadzenia do obrotu jako system lub zestaw zabiegowy 

zestawia razem wyroby medyczne oznakowane znakiem CE, nie przekraczając ich przewidzianego 

zastosowania i ograniczeń w używaniu określonych przez ich wytwórców” potwierdza złożonym 

oświadczeniem, że „zweryfikowano wzajemną kompatybilność wyrobów medycznych zgodnie z instrukcjami 

wytwórców i przeprowadzono wskazane w nich działania zgodnie z tymi instrukcjami”. 

Zatem, w świetle obowiązujących przepisów prawa oświadczenie złożone przez dostawcę (Wykonawcę), w 
szczególności jeśli może przedstawić on dowody na istnienie takiej kompatybilności, jest wystarczające i 

gwarantuje właściwą współpracę oferowanych wyrobów medycznych. 
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Odpowiedź nr 8: Zamawiający wyraża zgodę i nadaje sugerowane brzmienie właściwemu parametrowi 

granicznemu. 

 

Pytanie nr 9:  Pytanie dotyczące Pakietu nr 1 Parametry graniczne analizatora do OB pkt. 4: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na niezaoferowane analizatora do Ob z mieszalnikiem próbek nie będącym 

częścią analizatora, a osobnym urządzeniem? 

Na rynku polskim tylko jeden analizator do OB posiada wewnętrzny mieszalnik, a zatem postawiony wymóg 

graniczny stanowi ograniczenie uczciwej konkurencji, ponieważ uniemożliwia złożenie ważnej oferty przez 

innych wykonawców, niż ten z góry wybrany przez Zamawiającego.  

 Odpowiedź nr 9: Zamawiający wyraża zgodę. Wnioskujemy o dodanie stosownej informacji o 

dopuszczeniu na formularzu asortymentowo – cenowym. 

 

Pytanie nr 10:  Pytanie dotyczące Pakietu nr 3 poz. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenienie tj. 

podanie ceny jednostkowej i wartości osobno dla probówek i osobno dla korków. Prośbę motywujemy tym, 

iż w naszym systemie zarządzającym sprzedażą probówka i korek stanowią odrębne pozycję 

asortymentowe, mają swoje numery katalogowe i ceny sprzedaży, mogą pochodzić od innego producenta, 

mają też różne dokumenty dopuszczające je do obrotu i używania. 

Powyższe oczywiście nie oznacza, iż produkty te nie są ze sobą kompatybilne i mogą być przez 

Zamawiającego traktowane i używane jako zestaw produktów. 

Odpowiedź nr 10: Zamawiający wyraża zgodę.  

 

Pytanie nr 11:  Pytanie dotyczące Pakietu nr 3 poz. 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenienie tj. 

podanie ceny jednostkowej i wartości osobno dla probówek i osobno dla korków. Prośbę motywujemy tym, 

iż w naszym systemie zarządzającym sprzedażą probówka i korek stanowią odrębne pozycję 

asortymentowe, mają swoje numery katalogowe i ceny sprzedaży, mogą pochodzić od innego producenta, 

mają też różne dokumenty dopuszczające je do obrotu i używania. 

Powyższe oczywiście nie oznacza, iż produkty te nie są ze sobą kompatybilne i mogą być przez 

Zamawiającego traktowane i używane jako zestaw produktów. 

Odpowiedź nr 11: Zamawiający wyraża zgodę.  

 

Pytanie nr 12:  Pytanie dotyczące Pakietu nr 3 poz. 14: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania probówek 

o wymiarach 12x75 mm czy 13x75mm? 

Odpowiedź nr 12: Zamawiający wymaga zaoferowania probówek o wymiarach 12x75 mm. 

 

Pytanie nr 13:  Pytanie dotyczące Pakietu nr 3 poz. 14: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenienie tj. 

podanie ceny jednostkowej i wartości osobno dla probówek i osobno dla korków. Prośbę motywujemy tym, 

iż w naszym systemie zarządzającym sprzedażą probówka i korek stanowią odrębne pozycję 

asortymentowe, mają swoje numery katalogowe i ceny sprzedaży, mogą pochodzić od innego producenta, 

mają też różne dokumenty dopuszczające je do obrotu i używania. 

Powyższe oczywiście nie oznacza, iż produkty te nie są ze sobą kompatybilne i mogą być przez 

Zamawiającego traktowane i używane jako zestaw produktów. 

Odpowiedź nr 13: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 14:  Pytanie dotyczące Pakietu nr 3 poz. 16: Jakiego rozmiaru torebki strunowe należy 
zaoferować: 
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7x10 cm 

12x18 cm 

15x20 cm 

20 x 25 cm? 

Odpowiedź nr 14:  Zamawiający wymaga torebek o wymiarach 15 x 20 cm. 

 

Pytania dotyczące  projektu umowy 

Pytanie nr 15:  Pytanie dotyczące Paragrafu 6 ust. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości 

kary umownej do wysokości 1 % wartości brutto zamówionego, a nie dostarczonego towaru za każdy dzień 

opóźnienia, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy? 

Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar 

Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od 

Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może 

ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar. 

Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. 

Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do 

wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość 

kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie 

kary umownej w wysokości 2% jest wysoce niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna wysokość 

odsetek, którą Zamawiający narzuca, może zostać uznana za świadczenie nienależne, dające w skali roku 

odpowiednio, 730 % wartości zamówionej dostawy. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 

Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części 

dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco 

wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w 

momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem 

miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.   

 Odpowiedź nr 15: Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian. 

 

Pytanie nr 16:  SIWZ Rozdział XII pkt. 4: Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 

szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku? 

Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06) 

„dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów 

masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną 

transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)”. 

Odpowiedź nr 16:  Zamawiający dopuszcza podawanie cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z 

dokładnością do dwóch, trzech lub czterech miejsc po przecinku zgodnie z wyborem Wykonawcy. 

 
ZESTAW PYTAN NR 2 

 
Pytania do wzoru umowy: 

 

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO 

niezrealizowanej dostawy? 

Odpowiedź nr 1: Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy w niezmienionej treści. 

 

Pytanie nr 2: (§ 6 pkt. 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary 

do max. 5% wartości NETTO niezrealizowanej umowy? 
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Odpowiedź nr 2: Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy w niezmienionej treści. 

 

Pytanie nr 3: (§ 6 pkt. 4) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary 

do max. 5% wartości NETTO niezrealizowanej umowy? 

Odpowiedź nr 3: Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy w niezmienionej treści. 

 

Pytanie nr 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany 

umowy mogą nastąpić również w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych 

omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści 

nie powodujących zmiany celu i istoty umowy? 

Odpowiedź nr 4: Zamawiający dodaje sugerowany zapis w § 1 pkt. 7 wzoru umowy dostawy. 

 

Pytanie nr 5: Czy Zamawiający wprowadzi możliwość wstrzymania dostaw w przypadku 

nierealizowania płatności? 

Odpowiedź nr 5: Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy w niezmienionej treści. 

 
ZESTAW PYTAN NR 3 

 

Dotyczy pakietu nr 1 System próżniowy pobierania krwi z dzierżawą analizatora do OB. 

 

Pytanie nr 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do podawania cen jednostkowych netto  za 

1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku. Zgodnie z 

orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0- 2546/06) 

„dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów 

masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną 

transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki probówki, czy też uchwytu, lub 

igły itp.). 

Odpowiedź nr 1: Zamawiający dopuszcza podawanie cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z 

dokładnością do dwóch, trzech lub czterech miejsc po przecinku zgodnie z wyborem 

Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający oczekuje aby wszystkie probówki systemu próżniowego posiadały 

na etykiecie znacznik prawidłowego napełnienia probówki. 

Odpowiedź nr 2: Zamawiający oczekuje aby wszystkie probówki systemu próżniowego 

posiadały na etykiecie znacznik prawidłowego napełnienia probówki 

 

Pytanie nr 3: Czy Zamawiający dopuści uchwyty w poz. 9 i uchwyty w poz. 10 ze znakiem CE 

umieszczonym na najmniejszym opakowaniu handlowym. Pozostałe wymagania dotyczące 

uchwytów z poz. 9 i 10 zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź nr 3: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 4: Czy Zamawiający dopuści w poz. 4  probówkę do koagulologii na 1,8 ml krwi z 

3,2% cytrynianem sodowym (0,2 ml odczynnika w probówce) o specjalnej konstrukcji  podwójnej 

ścianki (typu „sandwitch”) z przestrzenią martwą nad poziomem krwi większą niż 1 ml.  

Uzasadnienie: W proponowanych przez nas probówkach wewnętrzna ścianka wykonana jest z PP 

(polipropylenu),  tworzywa które ze względu na swoją charakterystykę jest optymalne dla 

monitorowania parametrów koagulologicznych, hamuje aktywację trombocytów oraz odpowiada za 

utrzymanie stałego stężenia odczynnika wewnątrz probówki poprzez zapobieganie jego  

wyparowaniu. Zewnętrzna ścianka wykonana jest z tworzywa PET i odpowiada za właściwe 

utrzymanie próżni wewnątrz probówki. Taka konstrukcja daje Użytkownikowi pewność 

zachowania prawidłowego stosunku ilości pobranej krwi od pacjenta do ilości odczynnika 

znajdującego się w probówce (gdzie stosunek ten powinien wynosić 9:1), co jest niezwykle ważne 

w badaniach koagulologicznych. Firma Greiner Bio One przeprowadziła dodatkowo szereg badań 

klinicznych dotyczących analiz koagulologicznych, w których porównywano wyniki uzyskiwane 

zarówno przy użyciu probówek  koagulologicznych Vacuette oraz probówek kogulologicznych z 
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ograniczoną martwą przestrzenią poniżej 1 ml firmy Becton Dickinson. W badaniach tych nie 

zauważono różnic znamiennie statystycznych pomiędzy wynikami parametrów koagulologicznych 

uzyskanymi z probówek Vacuette Greiner Bio One oraz Vacutainer Becton Dickinson. 

Odpowiedź nr 4: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 5: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie probówki 1,5 ml do 

analizy automatycznej OB. (poz. 6), pasującej do oferowanego aparatu. 

Odpowiedź nr 5: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 6: Czy Zamawiający dopuści probówki do automatycznego pomiaru OB. z datą 

ważności min. 7 miesięcy od dnia dostawy do Zamawiającego? 

Odpowiedź nr 6: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 7: Zwracamy się z prośbą o wyłączenie do oddzielnego pakietu strzykawek z poz. 12, 

jako że opisane strzykawki do pobierania krwi tętniczej nie należą do próżniowego systemu 

zamkniętego pobierania krwi; umożliwi to przystąpienie do postępowania większej liczby 

kontrahentów, a Zamawiający uzyska tym samym korzystniejsze cenowo oferty. 

Odpowiedź nr 7: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 8: Czy Zamawiający dopuści igłę systemową przeziernikową  21G z okienkiem 

weryfikacyjnym mniejszym niż 1 cm. Celem  okienka  wizualizacyjnego jest weryfikacja 

prawidłowego wkłucia, za pomocą niewielkiej ilości krwi pojawiającej się w okienku, w związku z 

tym okienka o wielkości 5 mm spełniają jak najbardziej zamierzoną funkcję igły przeziernej 

opisaną przez Zamawiającego. 

Odpowiedź nr 8: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 9: Czy w przypadku probówek z poz. 1 i 2 Zamawiający oczekuje dostarczenia 

probówek o czasie wykrzepiania do 30 min?  

Odpowiedź nr 9: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 10: Czy Zamawiający dopuści mikroprobówki w poz. 14 do pozyskiwania krwi 

włośniczkowej z K3EDTA o poj 250-500 uL, z lejkiem? 

Odpowiedź nr 10: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 11: Czy Zamawiający dopuści w poz. 14 mikroprobówki niesterylne? Specyfika 

pobierania krwi za pomocą probówek do mikrometody polega na uprzednim otwarciu probówek 

jeszcze przed faktycznym pobraniem krwi  od pacjenta, w trakcie pobierania krwi do 

mikroprobówek nie ma również możliwości do wystąpienie zjawiska przepływu wstecznego krwi, 

w związku z  powyższym probówki do mikrometody nie podlegają wymogowi sterylności. Z ww. 

mikroprobówek nie wykonuje się również żadnych posiewów mikrobiologicznych.  

Odpowiedź nr 11: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 12: Zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie parametrów granicznych z poz. 4 

dotyczących aparatu do OB. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu do OB. z 

mieszadłem zewnętrznym. Mieszadło zewnętrzne w takim samym stopniu prawidłowo 

przygotowuje próbkę do pomiaru jak mieszadło wewnętrzne. Ponadto w przypadku aparatów z 

wbudowanym mieszadłem wewnętrznym, jeśli użytkownik korzysta z opcji włączonego mieszadła 

wewnętrznego to traci jednocześnie możliwość dostawiania nowych próbek w trakcie pracy 

aparatu. Opcja dostawiania nowych próbek w trakcie pracy aparatu jest możliwa tylko w przypadku 

aparatów wyposażonych w mieszadło zewnętrzne lub gdy użytkownik wyłączy mieszadło 

wewnętrzne w aparatach z wbudowanym mieszadłem. 

Odpowiedź nr 12: Zamawiający dopuszcza. 

 

ZESTAW PYTAN NR 4 
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Pytanie nr 1: Dotyczy pakietu nr 1 System próżniowy pobierania krwi z dzierżawą 

analizatora do OB. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie opisu przedmiotu 

zamówienia z poz. 11 pakietu nr 1 . Czy zamawiający ma na myśli tzw. urządzenie transferujące 

czyli systemowy uchwyt zintegrowany z żeńskim adapterem luer, posiadający igłę wewnętrzną do 

przekłuwania korka butelki, pakowany pojedynczo, sterylny? 

Odpowiedź nr 1: Zamawiający ma na myśli tzw. urządzenie transferujące czyli systemowy 

uchwyt zintegrowany z żeńskim adapterem luer, posiadający igłę wewnętrzną do 

przekłuwania korka butelki, pakowany pojedynczo, sterylny. 

 

ZESTAW PYTAN NR 5 
 
Pytania dotyczą  Pakietu nr 3  
 
Pytanie nr 1: Poz. 10: Czy Zamawiający dopuści pojemnik do zbiórki moczu o pojemności 2 litrów?  
Odpowiedź nr 1: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 2: Poz. 16: Prośba o podanie przybliżonych wymiarów torebek jakich oczekuje 
Zamawiający.  
Odpowiedź nr 2: Zamawiający wymaga torebek o przybliżonych wymiarach 15 x 20 cm. 
 
Pytanie nr 3: Poz. 19: Zamawiający wymaga pola do opisu czy zatem wymaga wymazówek w 
probówce? Prośba o doprecyzowanie. 
Odpowiedź nr 3: Zamawiający wymaga wymazówek z próbówką. 

 
Pytanie nr 4. Dotyczy Formularza cenowego:  Ze względu na asortyment prośba o dopuszczenie 
kalkulacji cenowej z uwzględnieniem trzech - czterech miejsc po przecinku dla ceny jednostkowej. 
Odpowiedź nr 4: Zamawiający dopuszcza podawanie cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z 
dokładnością do dwóch, trzech lub czterech miejsc po przecinku zgodnie z wyborem Wykonawcy. 
 

ZESTAW PYTAN NR 6 
 

Pytanie nr 1.  Dotyczy pozycji nr 5, pakiet nr 1 „Probówki PET 2 ml do analizy hematologicznej z 

K3EDTA (13 x 75)”: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w tej pozycji probówek PET 2 ml do analizy 

hematologicznej z K2EDTA (13x75) zamiast z K3EDTA, jako rekomendowanego przez ICSH antykoagulantu 

do badań parametrów morfologicznych? 

Uzasadnienie:  

-Antykoagulant EDTA K2 w probówkach do morfologii zawarty jest w formie suchej, napylonej równomiernie 

na ściankach probówki, w przeciwieństwie do EDTA K3 (forma płynna), co zapobiega rozcieńczeniu krwi i 

fałszywemu zaniżaniu parametrów morfologicznych do 1- 2%. 

-Antykoagulant EDTAK2 nie powoduje, w przeciwieństwie do EDTAK3, obkurczania erytrocytów i 

zafałszowania pomiaru MCV, z w następstwie zaniżania wartości HCT krwi. 

Odpowiedź nr 1:  Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie nr 2. Dotyczy poz.14, pakiet nr 1 „Mikroprobówki o objętości 0,2 ul, K3EDTA, sterylne, z 

kapilarą”: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w tej pozycji mikroprobówki o objętości 0,2 ul, z 

K2EDTA, sterylne, z kapilarą zamiast z K3EDTA jako rekomendowanego przez ICSH antykoagulantu do 

badań parametrów morfologicznych lub wydzieli tę pozycję do osobnego pakietu? 

Uzasadnienie: analogiczne jak dla punktu nr 1. 

Odpowiedź nr 2:  Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie nr 3.  Dotyczy pozycji nr 9, pakiet nr 1 „Uchwyt z zabezpieczeniem safety”: Zamawiający, w 

szczególnej trosce o bezpieczeństwo pacjenta oraz osób pobierających krew, wymaga w punkcie nr 7 i nr 8 
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parametrów granicznych, aby produkty systemu zamkniętego były ze sobą kompatybilne, pochodziły od 

jednego producenta. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji nr 9 zamiast 

uchwytu z zabezpieczeniem safety, igły z zabezpieczeniem safety w postaci osłony przeciwzakłuciowej 

wbudowanej u nasady igły na etapie produkcji, będącej integralną częścią ostrego narzędzia, jakim jest igła 

systemowa, zgodnie z rekomendacjami CDC oraz BCS (dołączone do pytania) co pozwoli Zamawiającemu 

uzyskać ofertę na system zamknięty, którego wszystkie elementy pochodzą od jednego producenta? 

W przypadku wyrażenia zgody na zaoferowanie pozycji nr 9 4500 sztuk igieł z zabezpieczeniem safety, dla 

możliwości porównania cenowego ofert dla obydwu rozwiązań, Zamawiający wyrazi zgodę na uwzględnienie 

w formularzu cenowym dla proponowanego rozwiązania zmniejszenia ilości igieł w pozycji nr 8 o 4500 sztuk 

oraz zwiększenia ilości uchwytów w pozycji nr 10 o 4500 sztuk?  

Dopuszczenie w/w rozwiązania pozwoli Państwu również na uzyskanie konkurencyjnych zarówno cenowo, 

jak i jakościowo ofert. 

1. CDC (Centres for Disease Control and Prevention): definiuje igłę bezpieczną w sposób następujący: 

“a needle device with a bulid- in safety feature or mechanism that effectively reduces the risk of an 

exposure incident” (czyli jako igłę z cechą/ mechanizmem zabezpieczającym efektywnie 

redukującym ryzyko ekspozycji) oraz podaje, iż mechnizm zabezpieczajacy ostrze nie może być 

dodatkowym akcesorium: “the safety feature is an integral part of device and not an accessory”.  

2. BioSafety Network: na stronach 6-7 przewodnika wprowadzającego Dyrektywę UE 2010/32/EU 

zapisano, iż „the safety mechanism must be an integral part of the safety device, not a separate 

accessory”, co sugeruje, iż mechanizm zabezpieczający musi być częścią igły.  

3. Dyrektywa Rady Europy z 12 maja 2010 roku stawia wymóg „zapewnienia możliwie jak 

najbezpieczniejszego środowiska pracy, zapobieganie zranieniom pracowników wskutek stosowania 

wszelkich ostrych narzędzi medycznych oraz ochrona pracowników narażonych w sektorze szpitali i 

opieki zdrowotnej”. Implementacją prawa UE w Polsce jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 

czerwca 2013 roku ws bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z 

narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. 

Zapisy Rozporządzenia nie określają jasno, ze użycie sprzętu bezpiecznego jest koniecznym: „§W 

celu ochrony pracowników przed zranieniami ostrymi narzędziami pracodawca stosuje, na 

warunkach określonych w rozporządzeniu, wszelkie dostępne środki eliminujące lub ograniczające 

stopień narażenia na zranienia ostrymi narzędziami” oraz Rozporządzenie nie narzuca również 

konieczności rejestracji epizodów ekspozycji i publikowania wyników: „§Pracodawca w konsultacji z 

przedstawicielami pracowników dokonuje okresowej weryfikacji procedur zgłaszania zranień ostrymi 

narzędziami, zakresu i rodzajów analiz zawartych w raporcie, a także rozważa prowadzenie zbiorów 

informacji statystycznych obejmujących przypadki zranień ostrymi narzędziami oraz kontaktu z krwią 

lub innym potencjalnie zakaźnym materiałem biologicznym(...)”.  

Odpowiedź nr 3:  Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie nr 4. Dotyczy §3 ust. 7 wzoru umowy: Zwracamy się z prośbą o wykreślenie telefonicznej formy 

składania zamówień. 

Odpowiedź nr 4:  Zamawiający wykreśla telefoniczną formę składania zamówień. 

Pytanie nr 5. Dotyczy §3 ust.8 wzoru umowy („Przyjęcie towaru do magazynu, odbywać się będzie na 

podstawie faktury, zatwierdzonej przez pracownika magazynu.”): Uprzejmie prosimy o następującą 

modyfikację zapisu umownego: Przyjęcie towaru do magazynu, odbywać się będzie na podstawie faktury 

bądź dokumentu W-Z, zatwierdzonych przez pracownika magazynu. 

Odpowiedź nr 5:  Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy w tym zakresie w niezmienionej 

treści. 

Pytanie nr 6. Dotyczy §4 ust.3 wzoru umowy („Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku 

zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku cena jednostkowa netto nie ulegnie zmianie, nastąpi 

jedynie zmiana ceny brutto.”): Prosimy o modyfikację zapisu przez dodanie zdania: Uwzględnienie nowej 

stawki podatku VAT nastąpi automatycznie, zgodnie z datą określoną w przepisach wprowadzających 

zmianę, bez konieczności zawierania odrębnego aneksu. 
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Odpowiedź nr 6:  Zamawiający modyfikuje zapis umowy i nadaje mu brzmienie: 3.   

Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku 

cena jednostkowa netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto. Uwzględnienie 

nowej stawki podatku VAT nastąpi automatycznie, zgodnie z datą określoną w przepisach 

wprowadzających zmianę, bez konieczności zawierania odrębnego aneksu. 

Pytanie nr 7. Dotyczy §4 ust.5 wzoru umowy: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie faktury w formacie 

PDF, przesyłanej do Zamawiającego za pośrednictwem poczty e-mail. 

Odpowiedź nr 7:  Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy w tym zakresie w niezmienionej 

treści. 

Pytanie nr 8. Dotyczy §6 ust.3 wzoru umowy („W przypadku odstąpienia od umowy z winy 

wykonawcy zapłaci on zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy.”): 

Prosimy o następującą modyfikację zapisu: W przypadku odstąpienia od umowy z winy wykonawcy zapłaci 

on zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej wartości umowy brutto. 

Odpowiedź nr 8:  Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy w tym zakresie w niezmienionej 

treści. 

ZESTAW PYTAŃ NR 7 
 

Pytanie nr 1: Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 2 poz. 2 w 

przedmiotowym postępowaniu: Czy Zamawiający dopuszcza testy w opakowaniach zbiorczych x 25 szt., 

pakowane w pojedyncze saszetki foliowe? 

Odpowiedź nr 1: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie nr 2: Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 2 poz. 5 w 

przedmiotowym postępowaniu: Czy Zamawiający dopuszcza testy w opakowaniach zbiorczych x 40 szt., 

pakowane w pojedyncze saszetki foliowe - po przeliczeniu testów na odpowiednią liczbę opakowań i 

zaokrągleniu uzyskanego wyniku w górę? 

Odpowiedź nr 2: Zgodnie z SIWZ. 

ZESTAW PYTAŃ NR 8 
Pytania dotyczą pakietu nr 1 

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający dopuści automatyczny czytnik OB. z mieszadłem zewnętrznym?  

Odpowiedź nr 1: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający w pozycji nr 15 dopuści igłę systemową przeziernikową 0,8;21G z 

okienkiem weryfikacyjnym o długości mniejszej niż 1 cm, pozwalającym stwierdzić obecność w 

żyle jeszcze przed podłączeniem probówki?  

Odpowiedź nr 2: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 3: Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 6 probówki 2 ml do analizy OB, pasujące do 

oferowanego aparatu?  

Odpowiedź nr 3: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 4: Prosimy o doprecyzowanie: Czy w pozycji 14 Zamawiający ma na myśli 

mikroprobówki o objętości 0,2 ml, K3EDTA, sterylne, z kapilarą? Nie ma na rynku mikroprobówek 

o objętości 0,2ul.  

Odpowiedź nr 4: Zamawiający ma na myśli mikroprobówki o objętości 0,2 ml, K3EDTA, 

sterylne, z kapilarą 
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Pytanie nr 5: Prosimy o wydzielenie pozycji nr 11 do osobnego pakietu – adapter do przesiewania 

nie jest elementem próżniowego systemu do pobierania krwi.  

Odpowiedź nr 5: Zamawiający nie dokonuje wydzielenia sugerowanej pozycji do oddzielnego 

pakietu.  

 

Pytanie nr 6: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby na każdym elemencie systemu był 

umieszczony znak CE? Wszystkie elementy systemu posiadają deklarację zgodności CE w formie 

dokumentu i w związku z tym są stosownie oznakowane znakiem CE na etykietach probówek, 

opakowaniach jednostkowych i zbiorczych.  

Odpowiedź nr 6: Zamawiający odstępuje od wymogu aby na każdym elemencie systemu był 

umieszczony znak CE. 

 

Pytanie nr 7: Czy Zamawiający dopuści strzykawki do gazometrii do pobierania krwi tętniczej 

(które nie są elementem system zamkniętego), od innego producenta?  

Odpowiedź nr 7: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 8: Czy Zamawiający dopuści probówki do badań koagulologicznych bez ograniczonej, 

pustej przestrzeni poniżej jednego ml ( wypełnienie minimum 80-90 % całkowitej pojemności 

probówki)?  

Odpowiedź nr 8: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 9: Czy Zamawiający dopuści automatyczny czytnik OB. i probówki do analizy OB. 

innego producenta niż pozostałe elementy próżniowego systemu do pobierania krwi?  

Odpowiedź nr 9: Zamawiający dopuszcza. 

 

Otrzymują: 
Wykonawcy, którzy pobrali/otrzymali SIWZ wg wykazu i strona internetowa 

 
Uwaga:  

1. Zamawiający informuje o dokonaniu ujednolicenia załącznika nr 3 do SIWZ ( wzór umowy na 
dostawy ) . W zakresie wyjaśnień dotyczących załącznika nr 2 ( formularz asortymentowo – 
cenowy ) dokonano tylko częściowego ujednolicenia dotyczącego usunięcia określonych 
pozycji lub zmian wymogów, w zakresie dopuszczenia wiążące będą poszczególne odpowiedzi.  

2. Zamawiający przedłuża termin składania ofert w powyższym postępowaniu do dnia 
27.05.2020r. Uprasza się wykonawców o zapoznanie się z nowym brzmieniem dokumentów 
postępowania. 

 
 

                                                               
.......................................................                                                                                       …………………………………………                                                                      

/sporządził/                                   /zatwierdziła/ 
    


