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                Częstochowa, dnia  22.05.2015 r. 
 
MSZ.ZP.3411/08/2015. 

 
Do wiadomo ści  

Firmy bior ące udział w post ępowaniu 
 

Wyjaśnienia nr 1  do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w po stępowaniu 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o w artości nie przekraczaj ącej 
kwoty okre ślonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 us t. 8 ustawy Pzp na: 
Dostaw ę jednorazowego sprz ętu do zamkni ętego systemu pobierania krwi 
w technice pró żniowej dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespo lonego 
w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15. 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 
14.05.2015 r. pod nr 69167 – 2015, na stronie internetowej www.zsm.czest.pl, oraz w siedzibie 
SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie w dniu 14.05.2015 r. 

 

W związku z otrzymanymi od Wykonawców pytaniami dotyczącymi przedmiotowego 
postępowania przetargowego, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 r., poz. 907 
z póź. zmian.) przekazujemy wyjaśnienia treści SIWZ. 

 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY - Zamknięty system do pobierania krwi 
w technice próżniowej: 
Pytanie nr 1  
poz. 23 : czy Zamawiający wymaga aby Probówka hematologiczna do pobierania krwi kapilarnej 
z EDTA K2 o obj pob. od 200- 500µl była wyposażona w kapilarę p żądanej pojemności 
zamontowaną w korku probówki?. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wymaga, ale dopu ści równie ż. 
poz. 24 : czy Zamawiający wymaga aby Probówka do analizy glukozy z fluorkiem sodu o obj. 
pobr. 200-250µl była wyposażona w kapilarę p żądanej pojemności zamontowaną w korku 
probówki?. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wymaga, ale dopu ści równie ż. 
poz. 25 : czy Zamawiający wymaga aby Probówka biochemiczna z żelem do pobierania krwi 
kapilarnej obj. pobr. do 600 µl była wyposażona w kapilarę p żądanej pojemności zamontowaną 
w korku probówki?. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wymaga, ale dopu ści równie ż. 
poz. 26 : czy Zamawiający wymaga aby Probówka do bilirubiny z żelem separującym obj. pobr. 
Do 600 µl była wyposażona w kapilarę p żądanej pojemności zamontowaną w korku probówki?. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wymaga, ale dopu ści równie ż. 
Pytanie nr 2 – dotyczy pozycji 17 i 18. 
Czy zamawiający dopuści w w/w pozycjach zaoferowanie rozwiązania równoważnego, które 
zabezpiecza personel przed zakłuciem igłą po pobraniu. Zabezpieczenie, czyli osłonka na igłę 
jest mocowana na uchwycie, który łączony jest każdorazowo z igłą przed pobraniem (zarówno 
w opisanym jak i proponowanym rozwiązaniu) tworząc tym samym bezpieczny zestaw do 
pobierania krwi, a o taki zestaw chodzi zamawiającemu. Prosimy o zezwolenie zaoferowania 
uchwytów posiadających osłonki przeciw zakłuciu w ilości równej ilości bezpiecznych igieł, jakie 
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są wymienione w postępowaniu czyli ilości 2000szt oraz możliwość zwiększenia odpowiadającej 
ilości igieł w pozycjach 14 i 15 odpowiednio po 1000 szt każda. 
Odpowied ź: Nie zgodnie z SIWZ. 
Pytanie nr 3  
Jeśli zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania równoważnego rozwiązania, które zabezpiecza 
personel przed zakłuciem w postaci uchwytów z osłonkami, prosimy o dodanie pozycji 
zawierającej 2000szt uchwytów z zabezpieczeniem przed zakłuciem oraz zgodę na dodanie 
w takim przypadku w pozycjach 14 i 15 odpowiedniej ilości igieł (po 1000 szt dla rozmiaru 0,7 
i 0,8mm). 
Odpowied ź: Nie zgodnie z SIWZ. 
Pytanie nr 4  
Czy Zamawiający dopuści, w poz. 7 Załącznika Nr 1 do specyfikacji Formularza asortymentowo-
cenowego, probówkę z 3,2 % cytrynianu sodu o objętości 1,8 ml z okresem ważności w dniu 
dostawy minimum 4 miesiące. 
Uzasadnienie: Oferowane probówki do oznaczeń koagulologicznych z cytrynianem sodu 
posiadają specjalną konstrukcję „probówka w probówce”. Wewnętrzna probówka wykonana jest 
z innego rodzaju tworzywa sztucznego niż probówka zewnętrzna, co nieznacznie skraca jej 
termin ważności. Innowacyjna geometria tych probówek została skonstruowana po to, aby 
zminimalizować „wolną przestrzeń” w probówce, co z kolei minimalizuje zjawisko aktywacji 
czynników płytkowych w pobranej krwi (wpływ dużej wolnej przestrzeni ).Probówka ta została 
stworzona m.in. aby zoptymalizować monitorowanie  parametru APTT u pacjentów leczonych 
niefrakcjonowaną heparyną. Wykorzystanie tej innowacyjnej konstrukcji powoduje, iż uzyskają 
Państwo redukcję wolnej przestrzeni w probówce przy zachowaniu standardowych wymiarów 
zewnętrznych probówki nawet przy małych objętościach pobranej krwi. 
a jeśli nie to czy Zamawiający dopuści, w poz. 7 załącznika nr 1,probówkę z 3,2 % cytrynianu 
sodu o objętości 2,7 ml z okresem ważności w dniu dostawy minimum 6 miesięcy 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie nr 5  
Czy Zamawiający dopuści w poz. 24 Załącznika Nr 1 do specyfikacji Formularza asortymentowo-
cenowego probówkę do analizy glukozy z fluorkiem sodu o obj. pobrania 
 400 µl – 600 µl? 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie nr 6  - Dotyczy pozycji 22  
Czy zamawiający ma na myśli strzykawkę samonapełniającą się (tzn. Próżniową) czy też 
aspiracyjną, gdyż są to dwie różne techniki poboru i dwa różne produkty, które mogą zostać 
zaoferowane. Prosimy o doprecyzowanie o jaką technikę poboru chodzi próżniową czy też 
ręcznę-aspiracyjną? 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie nr 7 - Pytania dotycz ące treści SIWZ: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby cena jednostkowa za 1 szt. wyrobów była podawana 
z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku? 
Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa 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).  
Odpowied ź: Nie. Zamawiaj ący wymaga wyceny podanej za jedn ą sztuk ę, zgodnie z ustaw ą 
o cenach z 2001 roku (Dz.U. nr 97, poz. 1050 ze zm. ) ceną jest warto ść wyra żoną 
w jednostkach pieni ężnych, któr ą kupuj ący jest obowi ązany zapłaci ć za towar  lub usług ę. 
z ustawy  o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. z 1997 r. nr 140,  poz. 938 ze zm.) wynika, że 
znakami pieni ężnymi w Polsce s ą banknoty i monety opiewaj ące na złote i grosze. Zatem 
cena przedstawiona w ofercie musi by ć wyra żona w setnych cz ęściach złotego, tj. do 
drugiego miejsca po przecinku.  
Pytanie nr 8  - Dotyczy  zał. 7 do SIWZ oraz rozdz. VII pkt. 1 3) do SIWZ  
Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentów 
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dopuszczających oferowane wyroby medyczne do obrotu, czy wystarczy załączyć do oferty 
stosowne oświadczenie, czyli załącznik 7 do SIWZ. Zapis „Do składanej oferty dołączam 
następujące dokumenty” umieszczony w zał. 7 do SIWZ wprowadza powyższą niejasność. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący zgodnie z zapisami SIWZ ma obowi ązek doł ączyć do 
oświadczenia stosowne dokumenty 
Pytanie nr 9  - Pytania dotycz ące projektu umowy: 
Dotyczy §1 ust. 3 
Z uwagi specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na 
podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy Zamawiający nie rozważy 
możliwości zmiany zapisu na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji 
Umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości 
umowy”? 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody. 
Pytanie nr 10  
Dotyczy §3 ust. 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu 1 sformułowania, iż „Zamawiający 
będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia 
jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”? 
Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu na które składają 
się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów 
przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość 
marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.  
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody. 
Pytanie nr 11  
Dotyczy §3 ust. 6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy paragrafu z zapisem „W przypadku 
urzędowej zmiany stawki VAT, uwzględnienie nowej stawki nastąpi automatycznie w dacie 
określonej przez przepisy wprowadzające zmianę stawki VAT, bez konieczności zawierania 
odrębnego aneksu. W tej sytuacji ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian.”? 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody. 
Pytanie nr 12  
Dotyczy §4 ust. 7 
Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu, w którym Wykonawca ma załatwić reklamację na 
termin realny tj.  
- dla reklamacji ilościowych – realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 5 dni robocze 
od chwili jej otrzymania,  
- dla reklamacji jakościowych - realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 7 dni 
roboczych od chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru?  
Wykonawca, aby rozpatrzyć reklamację jakościową musi najpierw zbadać zwrócony towar 
i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia 
określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji 
i wymiana towaru w ciągu 5 dni jest trudne do wykonania.  
W razie pozostawienia dotychczasowego zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle 
przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody. 
Pytanie nr 13  
Dotyczy §5 ust. 4 oraz zał. nr 3 pkt. 2 do SIWZ 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności z 60 dni na 30 dni liczonych od dnia 
wystawienia faktury przez Wykonawcę?. 
Podtrzymując wymóg 60 dniowego terminu płatności tj. maksymalnego terminu dla podmiotu 
publicznego będącego podmiotem leczniczym wynikającego art. 8 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 
2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013 poz. 403), Zamawiający 
musi liczyć się z faktem, że konsekwencją uregulowania terminu płatności na bazie tej ustawy, 
będzie naliczanie przez wykonawcę, z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, 
równowartość kwoty 40 euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłoszonego 
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przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, 
w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody. 
Pytanie nr 14  
Dotyczy §5 ust. 5 
Prosimy o wykreślenie zapisu „W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez 
Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje prawo wstrzymania świadczenia dostaw objętych 
niniejszą umową” z projektu umowy. 
Zamawiający nie 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 Wykonawcy. 
Zamawiający nie może „zmuszać” Wykonawcy do dostarczania przedmiotu umowy w sytuacji 
niepłacenia za zakupiony przedmiot umowy. Nie może w końcu swoim postępowaniem 
powiększać szkody u Wykonawcy. 
Pozwalamy sobie przy tym zwrócić uwagę Zamawiającego, iż niepłacenie za zakupiony towar 
jest poważnym, istotnym naruszeniem warunków zawartej umowy i w takiej sytuacji strona 
przeciwna umowy ma prawo w ogóle rozwiązać umowę i to w trybie natychmiastowym. Trudne 
do zrozumienia jest w tym przypadku nałożenie na Wykonawcę określonego obowiązku, tj. 
zmuszania go do dostarczania przedmiotu umowy przez pewien okres, mimo niespełniania na 
czas przez Zamawiającego swoich zobowiązań pieniężnych, a więc mimo łamania w sposób 
istotny umowy. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody. 
Pytanie nr 15  
Dotyczy §6 ust. 1 2) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie powyższego zapisu z projektu umowy gdyż kary 
za nieterminową dostawę Zamawiający określił już w paragrafie § 6 ust. 1 1), a podwójne 
naliczanie kar umownych za to samo przewinienie jest niezgodne z prawem? 
Zamawiający przyznaje sobie prawo do sankcjonowania za to samo przewinienie dwa razy. 
Zastrzeżenie kary umownej ma cel odszkodowawczy z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy. Kara umowna ma, więc na celu naprawienie szkody poniesionej przez 
Zamawiającego, ale nie może być nadmierna i nie może dążyć do przewyższenia poniesionej 
szkody.  
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody. 
Pytanie nr 16  
Dotyczy §6 ust. 1 1) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,1% 
wartości niedostarczonej w terminie części dostawy, 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 0,2% wartości 
brutto 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, 73% wartości brutto. 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 
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zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie 
ochrony swoich interesów.    
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody. 
Pytanie nr 17  
Dotyczy §6 ust. 1 3) 
Czy Zamawiający dopuści zmianę wysokości kar umownych: z „10%” na „5%”, z uwagi na 
nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy? 
 Wprawdzie nie istnieją przepisy ściśle regulujące wysokości kar umownych, jednak przy 
ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości 
i ekwiwalentności, a nadto czynić zadość zasadom współżycia społecznego. 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 przekracza wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar.  
Nadto liczenie kary umownej od wartości całej umowy jest wysoce niesprawiedliwe i narusza w/w 
zasady z uwagi na fakt, iż wartość ta jest wartością czysto teoretyczną i bardzo często różni się 
od faktycznej wartości wykonanej umowy. 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.    
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody. 
Pytanie nr 18  - Pytania dotycz ące opisu przedmiotu zamówienia (dotyczy pakiet 1, c zyli 
załącznik nr 1): 
Pakiet 1 pozycja 5  
Czy zamawiający dopuści dla probówek do badań glukozy inny rodzaj antykoagulantu niż 
szczawian potasu pod warunkiem, że zapewni on prawidłowe  badanie poziomu glukozy we 
krwi? 
Antykoagulant szczawian potasu jest najstarszym znanym koagulantem krwi stosowanym w jej 
badaniach, ale też najgorszym jakościowo, najtrudniej się rozpuszczającym i powodującym 
najczęściej powstawanie mikroskrzepów. Obecnie coraz częściej stosuje się do preparowania 
krwi koagulanty nowszej generacji, co prawda droższe, ale o wyższej jakości, takie na przykład 
jak heparyna sodowa czy litowa. Dają one znacznie większą gwarancję nie powstawania 
skrzepów we krwi. Ponieważ rodzaj zastosowanego antykoagulantu nie ma wpływu na proces 
badania poziomu glukozy, o ile antykoagulant jest związkiem sodu, w interesie Zamawiającego 
leży nieograniczanie wymaganego rodzaju antykoagulantu. 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie nr 19  
Pakiet 1 pozycja 10 
Czy Zamawiający dopuści probówki o wymiarach 13x100 mm i o poj., której Zamawiający 
wymaga 5 ml? 
Zamawiający określił poj. probówek w przedziale 4-5 ml oraz wymiar 13x75mm. Na rynku nie 
występują probówki o poj. 5 ml i wymiarach 13x75mm. Standardowy bowiem wymiar dla takich 
probówek wynosi 13x100 mm, natomiast wymiar 13x75 mm posiadają probówki o poj. 4 ml.  
W związku z nieścisłością zapisu prosimy o odpowiedź na powyższe pytanie. 
Odpowied ź: Nie. Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie nr 20  
Pakiet 1 pozycja 10 
Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie probówek, które również pozwalają na wykonanie 
badań „na cito” i na uzyskaniu surowicy do badań w czasie 15 minut, ale nie poprzez skrócenie 
czasu wykrzepiania do 5 minut, lecz poprzez skrócony do 5 minut czas wirowania próbki? 
Dzięki krótszemu czasu wirowania, dodatkowo laboratorium oszczędza na energii elektrycznej 
i może w czasie 10 minut odwirować dwa razy więcej próbek. 
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Probówki z trombiną, jak podaje producent, skracają czas wykrzepiania krwi do 5 min. Czas 
wirowania próbki wynosi 10 min. Surowicę do badań otrzymuje się wówczas po 15 min.   
Ponadto pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego, iż probówki z trombiną posiada na rynku 
polskim tylko jeden system próżniowego pobierania krwi do badań, a zatem Zamawiający 
żądając tych konkretnych probówek „na cito” i nie dopuszczając rozwiązań równoważnych, 
utrudnia uczciwą konkurencję i narusza zasady udzielania Zamówień Publicznych.   
Odpowied ź: Nie.  
Pytanie nr 21  
Pakiet 1 pozycja 17 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby oferent, który nie posiada w swojej ofercie igieł 
z zabezpieczeniem przed zakłuciem 0,7 mm w ramach pozycji 17 pakiet 1 zaoferował igły 
z zabezpieczeniem przed zakłuciem 0,8 mm? 
Odpowied ź: Nie. Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie nr 22  
Pakiet 1 pozycja 22 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na strzykawki bez możliwości samo napełniania oraz bez 
membrany samowentylującej? Jeśli nie, to czy Zamawiający wydzieli powyższą pozycję do 
osobnego pakietu?     
Odpowied ź: Nie. 
Pytanie nr 23  
Pakiet 1 pozycja 25 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na probówki do pobierania krwi kapilarnej obj. pobr. 250 µl? 
Zgodnie z dobrą praktyką laboratoryjną dąży się do minimalizacji pobrania krwi do badań. Do 
przeprowadzenia prawidłowego badania u małego pacjenta ilość krwi 250 µl jest wystarczająca. 
Wyrażenie zgody na mniejszą pojemność probówek jest korzystne dla pacjenta, więc powinno 
leżeć w interesie Zamawiającego. 
Odpowied ź: Oferowany parametr jest zgodny z zapisami SIWZ. 
Pytanie nr 24  
Pakiet 1 pozycja 26 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na probówki do pobierania krwi kapilarnej obj. pobr. 200 µl? 
Zgodnie z dobrą praktyką laboratoryjną dąży się do minimalizacji pobrania krwi do badań. Do 
przeprowadzenia prawidłowego badania u małego pacjenta ilość krwi 200 µl jest wystarczająca. 
Wyrażenie zgody na mniejszą pojemność probówek jest korzystne dla pacjenta, więc powinno 
leżeć w interesie Zamawiającego. 
Odpowied ź: Oferowany parametr jest zgodny z zapisami SIWZ. 
Pytanie nr 25  
Pakiet 1  
Czy Zamawiający w celu zagwarantowania tańszej oferty, a przy tym na produkty lepsze 
jakościowo, wydzieli do osobnego Pakietu inne akcesoria służące do pobierania krwi do badań 
zawarte w pozycjach:22-26? 
Nie ma żadnego wymogu prawnego i formalnego, który narzucałby Zamawiającemu, aby 
produkty tzw. „zamkniętego systemu do pobierania krwi” oraz dodatkowe akcesoria służące 
pobieraniu krwi typu: mikrometoda i strzykawki znajdowały się w jednym pakiecie. Taki podział 
pakietu daje Zamawiającemu gwarancję na otrzymanie ofert na produkty od Wytwórców 
specjalizujących się w danych produktach. 
Ponadto podział pakietu na probówki i inne akcesoria służące do pobierania krwi, leży w  
interesie Zamawiającego, gdyż: 
- umożliwia złożenie ofert na system zamknięty pobierania krwi większej liczbie wykonawców,  
- doprowadzi do otrzymania przez Zamawiającego tańszych i lepszych jakościowo ofert zarówno 
na system zamknięty do pobierania krwi jak i inne akcesoria służące do pobierania krwi przez 
zwiększenie konkurencyjności, jest to więc korzystne ekonomicznie dla Zamawiającego, 
- nie narusza uczciwej konkurencji.  
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na dodatkowy podział pakietu. 
 
 



7 
 

Pytanie nr 26  
Dotyczy Pakiet 1 Wymagane cechy pkt 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu tego wymogu na: „Wszystkie elementy 
systemu zamkniętego służące bezpośrednio do pobierania krwi (igła, uchwyt, probówka) pasują 
do siebie, współpracują i pochodzą od jednego producenta – w przypadku zaoferowania części 
systemu od różnych producentów należy załączyć oświadczenia Wykonawcy, że elementy są ze 
sobą kompatybilne”. 
Ustawa z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych nie wymaga, aby współpracujące ze 
sobą wyroby pochodziły od jednego producenta, wręcz bardzo wyraźnie wskazuje, że mogą 
pochodzić one od różnych producentów i wytwórców. Jedyny wymóg jaki nakłada Ustawa z dnia 
20 maja 2010r. o wyrobach medycznych, to wymóg określony w art. 30 ust 1 pkt. 1, zgodnie 
z którym, „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” (w tym 
wypadku wykonawca) potwierdza złożonym oświadczeniem, że „zweryfikowano wzajemną 
kompatybilność wyrobów medycznych zgodnie z instrukcjami wytwórców i przeprowadzono 
wskazane w nich działania zgodnie z tymi instrukcjami”. Dlatego też nie producenci, 
a wykonawca powinien złożyć oświadczenie kompatybilności, bo to wykonawca (a nie 
producenci) odpowiada przez Zamawiającym za zaoferowane w postępowaniu produkty.  
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody. 
Pytanie nr 27  - Pytania dotycz ące opisu przedmiotu zamówienia (dotyczy pakiet 1, c zyli 
załącznik nr 1):  
Pakiet 1 pozycja 22 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na strzykawki bez membrany samowentylującej? Jeśli nie, to czy 
Zamawiający wydzieli powyższą pozycję do osobnego pakietu?     
Odpowied ź: Nie. 
 
 
 
Treść powyższych odpowiedzi stanowi zmianę Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego i jest wiążąca dla wszystkich 
Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. 
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