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Podmioty biorące udział  
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380/1/32/06    zamówienia publicznego 
 
 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę zamkniętego systemu pobierania krwi oraz drobnego 
sprzętu laboratoryjnego. 
 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia 
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający w związku z długim terminem trwania umowy (tj. 28 
miesięcy) wyrazi zgodę na zmianę cen jednostkowych w trakcie trwania umowy na skutek 
przyczyn niezależnych od Wykonawcy tj. wzrost cen producenta?  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę cen jednostkowych w trakcie trwania 
umowy z wyjątkiem zastrzeżenia zawartego w § 1 pkt 3) projektu umowy.  
 
Pytanie nr 2: Z uwagi na to, iż przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 2 jest drobny sprzęt 
laboratoryjny sprzedawany w sposób masowy, a cena jednostkowa netto jest tylko 
elementem kalkulacyjnym w związku, z czym Zespół Arbitrów (UZP/ZO/0-2546/06) orzekł, 
że ceny jednostkowe jako elementy kalkulacyjne mogą być podawane w tysięcznych 
częściach złotego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie cen jednostkowych netto  
z dokładnością do 4 miejsc po przecinku? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na podanie w zadaniu nr 2 cen jednostkowych netto 
z dokładnością do 4 miejsc po przecinku. 
  
Pytanie nr 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłożenie oświadczenia o posiadaniu 
wymaganych dokumentów dopuszczających do obrotu zamiast dołączenia w/w dokumentów 
do oferty? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przedłożenie oświadczenia o posiadaniu 
wymaganych dokumentów dopuszczających do obrotu zamiast dołączenia w/w dokumentów 
do oferty. 
 
Pytanie nr 4: Czy w zadaniu nr 1 poz. 5 możemy zaoferować inny rodzaj aktywatora 
zachowujący parametry trombiny? Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej poj. 5,0 -
6,0 ml o średnicy 15 mm? 
Odpowiedź: Zamawiający zgadza się w zadaniu nr 1 poz. 5 na zaoferowanie innego rodzaju 
aktywatora zachowującego parametry trombiny. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania  
w tej pozycji probówki poj. 5,0-6,0 ml o średnicy 15 mm. 
 
Pytanie nr 5: Czy nie doszło do pomyłki pisarskiej i czy Zamawiający na pewno wymaga 
złożenia po 2 szt. statywów do poz. 8 i 10 z zad. nr 1, czy nie chodziło tu o poz. 9 i 11  
tj. statywów do próbek do OB.? 
Odpowiedź: Tak, doszło do pomyłki pisarskiej i Zamawiający wymaga złożenia po 2 szt. 
statywów do probówek do OB w poz. 9 i 11. 
 
Pytanie nr 6: Nie wszystkie wyroby objęte przedmiotem zamówienia zostały zakwalifikowane 
przez producenta jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20.04.2004 r.  
o wyrobach medycznych, w związku z tym nie podlegają przepisom cytowanej ustawy, ani 
dyrektywom europejskim. Dla tych wyrobów nie wystawia się deklaracji zgodności ani 
innych dokumentów dopuszczających do obrotu. Zwracamy się z prośbą o modyfikację SIWZ 
w pkt. III ppkt. 1 oraz ppkt 3.1 poprzez dopisanie słów na końcu zdania „jeśli dotyczy” oraz 



  

w oświadczeniu – załącznik nr 5 do SIWZ prosimy o modyfikację tj. Wykonawca ............. 
oświadcza, że oferowane wyroby medyczne itd. ....” 
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje SIWZ w pkt. III ppkt. 1 oraz ppkt 3.1 poprzez 
dopisanie słów na końcu zdania „jeśli dotyczy” oraz zmienia brzmienie oświadczenia 
(załącznik nr 5 do SIWZ) z „Wykonawca ................ oświadcza, że oferowany przedmiot 
zamówienia itd. .....”, na „Wykonawca ................ oświadcza, że oferowane wyroby medyczne 
itd. .....”. 
 
Pytanie nr 7: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu Nr 1, zał. nr 2,  
poz. 5 probówki z tworzywa sztucznego do analizy surowicy (z trombiną) objętości pobrania 
krwi 4 ml i średnicy 13 mm lub o obj. pobrania 9 ml i średnicy 16 mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w Zadaniu nr 1 poz. 5 probówki o objętości 4 ml  
i średnicy 13 mm. 
 
Pytanie nr 8: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 1 probówek do 
analizy OB (metoda logarytmiczna, odczyt na skali statywu) wykonanych z hartowanego, 
odpornego szkła, w dwóch objętościach: 
-dla poz. 9, zał. 2- probówki o objętości pobrania krwi 1,0 – 2,4 ml i wymiarach 
dostosowanych do statywów, na których dokonywany jest pomiar metodą logarytmiczną,  
-dla poz. 11, zał.2 – probówki o objętości pobrania krwi 2,5 – 5,5 ml i wymiarach 
dostosowanych do statywów, na których dokonywany jest pomiar metodą logarytmiczną. 
Probówki do analizy OB wykonane z tworzywa sztucznego o wskazanej w załączniku nr 2 
objętości pobranej krwi, w połączeniu z wymogiem konieczności pochodzenia wszystkich 
elementów od jednego producenta wykluczają z postępowania producentów próżniowego 
zamkniętego systemu pobierania krwi, którzy nie posiadają w swojej ofercie podobnych 
wyrobów. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania w Zadaniu nr 1 poz. 9 i 11 probówek do 
analizy OB zgodnych z zapisami SIWZ. 
 
Pytanie nr 9: Czy w przypadku pozostawienia wymogu konieczności zaoferowania probówek 
do OB wykonanych z tworzywa sztucznego, zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 9, 
10, 11 i 12 w odrębny pakiet. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. 
 
Pytanie nr 10: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 1, zał. nr 2, 
poz. 15 igły motylkowej z adapterem Luer i drenem o długości 30 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania w Zadaniu nr 1 poz. 15 igły motylkowej  
z drenem o długości maksymalnej do 20 cm. 
 
Pytanie nr 11: Czy zamawiający dokona zmiany opisu poz. 18 zad. 1, zał. nr 2 na adapter 
do rozmazów krwi obwodowej lub wykluczy z pakietu jako produkt uzupełniający, nie 
będący elementem systemu pobierania krwi? 
Adapter do rozmazów z łopatką jest produktem, który może być zaoferowany wyłącznie przez 
firmę Sarstedt. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania w Zadaniu nr 1 poz. 18 adaptera do 
rozmazów zgodnego z zapisami SIWZ. Dopuszcza każde rozwiązanie technologiczne, które 
zapewni dokonanie pełnego rozmazu, tj. nakroplenie kropli krwi oraz rozmaz na szkiełku. 
 
Pytanie nr 12: Czy w zadaniu nr 1, zał. 2, poz. 19 zamawiającemu chodzi o probówkę  
z heparyną litową czy o strzykawkę do gazometrii krwi tętniczej? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania w Zadaniu nr 1 poz. 19 strzykawki do 
gazometrii krwi tętniczej ze zbalansowaną heparyną litową. 
 
Pytanie nr 13: Jeżeli w poz. 19 zamawiający wymaga zaoferowania probówki z heparyną 
litową to czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówki o objętości pobrania  
2-3ml i średnicy 13 mm? 
Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 12. 
 
Pytanie nr 14: Jeżeli zaś zamawiający wymaga zaoferowania strzykawki do gazometrii krwi 
tętniczej to czy zamawiający: 



  

-wymaga aby była to strzykawka z liofilizowaną balansowaną wapniem heparyną litową   
z końcówką luer –lok, umożliwiającą pobieranie krwi zarówno metodą aspiracyjną jak  
i naturalnego napływu 
-wyrazi zgodę na zaoferowania strzykawki o średnicy od 9-13 mm? 
Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 12. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie 
strzykawki do gazometrii o średnicy 9-13 mm. 
 
Pytanie nr 15: Czy zamawiający w zał. 3 pkt 9 wyrazi zgodę na zmianę zapisu, iż oferowany 
asortyment spełnia wymogi normy PN-EN 14820? 
Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis pkt. 9 w załączniku nr 3 do SIWZ i nadaje mu 
następujące brzmienie: Oferowany asortyment probówek spełnia wymogi normy PN-EN 
14820. 
 
Pytanie nr 16: Czy zamawiający w zał. 3 pkt 2 wyrazi zgodę na zmianę zapisu i nadanie mu 
treści „Wszystkie elementy służące do pobierania krwi ( igła- poz. 14, igła motylkowa-poz.15, 
uchwyt - poz.16, Luer Adapter-poz.17, probówki – poz. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13 ew.19) 
muszą pochodzić od jednego producenta? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. 
 
Pytanie nr 17: Dot.: pkt II 1) b SIWZ: Zawracamy się z prośbą o zmianę treści pkt II 1) b 
SIWZ na w brzmienie zgodne z rozporządzeniem §1 ust 2 pkt 1: „wykaz wykonanych,  
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub 
usług w okresie trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadając swoim rodzajem i wartością dostawą 
i usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy lub 
usługi zostały wykonane należycie” 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu zgodnie z brzmieniem Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  
z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 
 
Pytanie nr 18: Dot: Pkt II 1)c SIWZ: Zawracamy się z prośbą o zmianę Pkt II 1)c SIWZ na 
brzmienie zgodne z §1 ust 3 pkt 2:”informacji banku lub spółdzielczej kasy 
oszczędnościowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość 
posiadanych środków finansowych, lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia”. 
Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 17. 
 
Pytanie nr 19: Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 1, w punkcie 2 formularza 
asortymentowego probówkę z tworzywa sztucznego, do analizy surowicy w przedziale  
4–5 ml? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w Zadaniu nr poz. 2 probówkę o poj. 4-5 ml. 
 
Pytanie nr 20: Czy Zamawiający w zadaniu 1, w punkcie 7 formularza asortymentowego ma 
na myśli probówkę z tworzywa sztucznego do analizy koagulologicznej, z ograniczoną tzw. 
‘’wolną przestrzenią ‘’ poprzez innowacyjną geometrię probówki? Zapobiega to aktywacji 
płytek i powstawaniu błędu ‘’przed laboratoryjnego’’. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga w Zadaniu nr 1 poz. 7 zaoferowania probówki do analizy 
koagulologicznej z zawartością cytrynianu sodu, zgodną z normami przewidzianymi dla tego 
typu produktów. 
  
Pytanie nr 21: Czy Zamawiający w zadaniu 1, w punkcie 9 formularza asortymentowego 
dopuści probówkę szklaną do analizy OB o żądanym zakresie pojemności? 
Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 8. 
 
Pytanie nr 22: Czy Zamawiający w zadaniu 1, w punkcie 10 formularza asortymentowego 
ma na myśli pipetę sedymentacyjną pasującą do probówki do OB z punktu 9 formularza 
asortymentowego (metoda liniowa)? Jeżeli tak, to czy Zamawiający dopuści pipety  
z zaznaczonym punktem maksymalnego poziomu słupka badanej krwi, zaś skalą 
umieszczoną na statywie? 



  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania w zadaniu nr 1 poz. 10 piepet 
sedymentacyjnych pasujących do probówek z poz. 9. Zamawiający wymaga pipet ze skalą na 
naniesioną na pipety a nie na statywy. 
 
Pytanie nr 23: Czy Zamawiający w zadaniu 1, w punkcie 11 formularza asortymentowego 
dopuści do analizy OB, probówkę szklaną? Czy Zamawiającemu w tym punkcie chodzi  
o probówki do metody logarytmicznej zamkniętej? 
Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 8. 
 
Pytanie nr 24: Czy Zamawiający w zadaniu 1, w punkcie 18 formularza asortymentowego 
dopuści adapter do rozmazu z tzw. skrzydełkami? 
Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 11. 
 
Pytanie nr 25: Czy Zamawiający w zadaniu 1, w punkcie 19 formularza asortymentowego 
dopuści do poboru krwi tętniczej strzykawkę do gazometrii oraz czy Zamawiający oczekuje, 
aby strzykawki zawierały suchą heparynę litową zbalansowaną jonami wapnia? 
Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 12 i 14. 
 
Pytanie nr 26: Czy Zamawiający w załączniku nr 3 do SIWZ, tj. opis przedmiotu 
zamówienia w punkcie 9 tego załącznika, ma na myśli Dyrektywę Europejską ISO 6710, 
określającą wygląd etykiet na probówkach (oznaczenie sterylności wnętrza probówki, rodzaj 
użytego odczynnika, numer serii, pojemność probówki, numer katalogowy, data ważności) 
oraz kolor korków probówek przyporządkowujący je do określonych badań? 
Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 15. Zamawiający zwraca uwagę, że norma ISO 
6710 nie jest dyrektywą europejską, ale (jak nazwa wskazuje) normą międzynarodową.  
 
 

Zamawiający ponadto informuje, że w SIWZ na stronie pierwszej oraz szóstej 
popełniono omyłki w zakresie dat (dotyczy roku). Omyłkę tę poprawiono 21.06. 2007r. 
 
 
 
 

Z poważaniem 
         

        Dyrektor 

        Leszek Bonna 
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Podmioty biorące udział  
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-2/32/06     zamówienia publicznego 
 
 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę zamkniętego systemu pobierania krwi oraz drobnego 
sprzętu laboratoryjnego. 
 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia 
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 

Pytanie nr 1: Dot. projektu umowy §2 ust. 4. Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu na: 
„…w ciągu 5 dni roboczych…” lub chociaż „…w ciągu 3 dni roboczych…”? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody proponowane zmiany w projekcie umowy.  
 
Pytanie nr 2: Dot. projektu umowy §3 ust. 5. Czy Zamawiający dopuści zmianę 
sformułowania na: „…od daty uznania reklamacji”? Prośbę swoją motywujemy tym, że 
Wykonawca, aby wymienić towar jest zobowiązany najpierw do rozpatrzenia reklamacji,  
np. w przypadku reklamacji jakościowej Wykonawca musi zbadać zwrócony towar  
i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody proponowane zmiany w projekcie umowy. 
 
Pytanie nr 3: Dot. projektu umowy §4 ust.2. Czy Zamawiający dopuści zmianę sposobu 
liczenia terminu płatności od daty wystawienia faktury? Prośbę swoją motywujemy tym, że 
posiadany przez nas system sprzedaży jest zaprogramowany na automatyczne wyliczanie 
terminów płatności od dnia wystawienia faktur VAT. Po wystawieniu faktury wraz z towarem 
wysyłane są do klientów. Współpracująca z nami firma przewozowa na 48 godzin roboczych 
na dostarczenie towarów, a więc towar wraz z fakturą trafia do klientów najpóźniej po  
2 dniach od wystawienia faktury. Różnica ta jest niewielka, a brak zgody z Państwa strony 
na proponowany przez nas zapis spowoduje duże komplikacje i utrudnienia dla każdej ze 
stron, gdyż faktury będziemy zmuszeni przesyłać osobno listem poleconym za 
potwierdzeniem odbioru bądź wymagać 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody proponowane zmiany w projekcie umowy. 
 
Pytanie nr 4: Dot. projektu umowy §5 ust.1. Czy Zamawiający dopuści zmianę 
sformułowania na: „… w wysokości 0,2% wartości towaru niedostarczonego…”? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody proponowane zmiany w projekcie umowy. 
 
Pytanie nr 5: Dot. projektu umowy §5 ust. 2 i 3. Czy Zamawiający dopuści zmianę sposobu 
liczenia kar umownych na liczenie od wartości niezrealizowanej części umowy? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody proponowane zmiany w projekcie umowy. 
 
Pytanie nr 6: Dot. projektu umowy §8. Czy zamawiający dopuści zmianę zapisu na: „…bez 
poinformowania Zamawiającego…”? Nowy zapis oznacza obowiązek poinformowania 
Zamawiającego o zbyciu wierzytelności, natomiast nie oznacza obowiązku zgody na takie 
zbycie. Zamawiający może swoim postępowaniem wyrządzać szkody stronie stosunku 
cywilnoprawnego, a może się tak zdarzyć, jeżeli przyjmiemy hipotetycznie, że z różnych 
powodów Zamawiający popadnie w kłopoty finansowe i nie będzie w stanie spełnić swoich 
zobowiązań pieniężnych względem Przedsiębiorcy. Zapis przez nas proponowany chroni  
w dostateczny sposób interesy obu stron umowy. Zamawiający otrzymując wcześniejszą 
informację o zamiarze dokonania przez dostawcę sprzedaży wierzytelności ma możliwość 
uregulowania zaległych zobowiązań, podjęcia próby ułożenia się z Dostawcą lub rozłożenie 



  

płatności na raty. W tak trudnej sytuacji finansowej służby zdrowia oraz stale rosnących 
zobowiązań Klientów, nam jako Dostawcy zapis taki umożliwia w ostateczności ewentualną 
sprzedaż takich zobowiązań, a więc zabezpieczenie się przed niewypłacalnością jednostki,  
a także przed utratą płynności finansowej naszej firmy. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody proponowane zmiany w projekcie umowy. 
 
Pytanie nr 7: Dot. przedmiotu zamówienia zadanie 2 poz. 9, 16. Czy Zamawiający 
dopuszcza zaoferowanie pojemników aseptycznych (o czystości laboratoryjnej, 
wyprodukowanych w warunkach aseptycznych, przy użyciu których można wykonywać 
większość laboratoryjnych badań mikrobiologicznych in vitro), czy należy zaoferować 
pojemniki sterylizowane radiacyjnie (dużo droższe od aseptycznych)? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w Zadaniu nr 2 poz. 9, 16 zaoferowanie pojemników 
aseptycznych (o czystości laboratoryjnej, wyprodukowanych w warunkach aseptycznych, 
przy użyciu których można wykonywać większość laboratoryjnych badań mikrobiologicznych 
in vitro). 
 
Pytanie nr 8: Dot. przedmiotu zamówienia zadanie 2 poz. 11. Czy Zamawiający dopuszcza 
zaoferowanie typowych pipetek z podziałką o długości 145 mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu nr 2 poz. 11 pipetek  
z podziałką o dł. 145 mm. 
 
Pytanie nr 9: Dot. przedmiotu zamówienia zadanie 2 poz. 12. Czy Zamawiający dopuszcza 
zaoferowanie typowych pipetek z podziałką o długości 145 mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu nr 2 poz. 12 pipetek  
z podziałką o dł. 145 mm. 
 
Pytanie nr 10: Dot. przedmiotu zamówienia zadanie 2 poz. 15, 16, 17. Czy Zamawiający 
dopuszcza zaoferowanie pojemników o poj. użytkowej 25 ml i całkowitej 30 ml? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu nr 2 poz. 15, 16, 17 
pojemników o poj. użytkowej 25 ml i całkowitej 30 ml. 
 
 
 
 
 

Z poważaniem 
         

Z-ca dyrektora ds. ekonomicznych 

Maria Nieżorawska 
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