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WYJAŚNIENIE  DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego  na 

„Dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnegowraz z dzierżawą 2 aparatów do 
oznaczania OB – pakiet nr 3 dla SPZOZ Krotoszyn „ 

  
 

DG/1/22/17 
 

 

 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz.   
 

Zapytania do Formularza Cenowego: 

 
1 Pytanie: 
Opisu asortymentu (załącznik 2 – formularz cenowy): 
Dotyczy pakiet 3 poz. 6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek do OB. o poj. 1,28ml krwi, kompatybilnych z 
oferowanym analizatorem.  
Pojemność 1,28 ml nie stanowi istotnej różnicy do wymaganej przez Zamawiającego pojemności 1,5 – 2 
ml, a ponadto taka ilość krwi jest wystarczająca do oznaczania OB. w czytniku do OB. 
Nie wyrażenie przez Zamawiającego zgody na probówki o pojemności 1,28ml krwi stanowi naruszenie 
art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, bowiem prowadzi do wyeliminowania niektórych 
wykonawców i produktów oraz nie jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia (wręcz przeciwnie 
- specyfika przedmiotu zamówienia narzuca stosowanie najmniejszej możliwej ilości krwi do badań). 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
2 Pytanie: 
Dotyczy –„wymagań granicznych dla próżniowego systemu zamkniętego”  

1. Wszystkie probówki były finalnie sterylizowane.  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie ww. wymogu i zastąpi go wymogiem: 
„Wszystkie probówki były sterylizowane” 
Wymogi sterylności probówek do pobierania krwi reguluje i narzuca Polska Norma PN-EN 
14820 – „Pojemniki jednorazowego użytku do pobierania od ludzi próbek krwi żylnej”. Norma ta 
nie wymaga jednak, aby probówki posiadały oznaczenie „sterylne R”. Norma ta w rozdziale 
„9 – Sterylność i specjalny status mikrobiologiczny” stwierdza jedynie w pkt 9.2 cytuję: 
„Sterylność jest obowiązkowa, jeżeli podczas obierania krwi istnieje możliwość kontaktu wnętrza 
pojemnika z płynącą krwią pacjenta.”  Nie definiuje ona nigdzie w swojej treści w jaki sposób 
sterylność ta powinna zostać osiągnięta. A zatem może być osiągnięta poprzez różne sposoby 
uzyskania sterylności. 
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Pojęcie sterylności wyrobów medycznych i sposoby jej uzyskiwania definiuje norma PN-EN 556-
1 – „Sterylizacja wyrobów medycznych”. Określa ona definicje sterylności oraz powołuje normy 
określające sposób ich uzyskiwania. Podawane w opisie wyrobu po słowie STERYLNY 
(STERILE) litery informują o sposobie w jaki sposób tą sterylność uzyskano i tak: 
- Sterylny R - oznacza uzyskanie sterylności metodą radiacyjną, zgodnie z normą PN-EN 552 
- Sterylny EO – oznacza uzyskanie sterylności metodą tlenku etylemu zgodnie z normą PN-EN 
550 
- Sterylny A – oznacza wykonanie wyroby sterylnego w warunkach aseptycznych z uprzednio 
wysterylizowanych jego elementów zgodnie z normą PN-EN 556-2 
- Sterylny  -  oznacza uzyskanie sterylności metodą sterylizowania parą wodną lub suchym 
powietrzem zgodnie z normą PN-EN 554 
Wszystkie cztery metody uzyskiwania sterylności są równoprawne i w ich wyniku powstaje 
wyrób sterylny. Natomiast w przypadku odczynników, chemikali czy materiałów biologicznych 
metoda A (w warunkach aseptycznych) jest powszechnie stosowana jako najwłaściwsza. 
W związku z tym Zamawiający nie powinien oceniać sposobu sterylizacji probówek, a tym 
bardziej narzucać tzw. finalnej sterylizacji.  
Nie wyrażenie przez Zamawiającego zgody na zmianę zapisu parametru granicznego stanowi 
naruszenie art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, bowiem prowadzi do 
wyeliminowania niektórych wykonawców i produktów oraz nie jest uzasadnione specyfiką 
przedmiotu zamówienia (wręcz przeciwnie - specyfika przedmiotu zamówienia narzuca 
stosowanie najmniejszej możliwej ilości krwi do badań). 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
3 Pytanie: 

2. Probówki do koagulologii (poz. 5) po otwarciu najmniejszego jednostkowego opakowania 
zbiorczego z minimum 2 mc. terminem ważności. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie ww. wymogu granicznego. 
 
Nie wyrażenie przez Zamawiającego zgody na odstąpienie od  parametru granicznego stanowi 
naruszenie art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, bowiem prowadzi do 
wyeliminowania niektórych wykonawców i produktów oraz nie jest uzasadnione specyfiką 
przedmiotu zamówienia (wręcz przeciwnie - specyfika przedmiotu zamówienia narzuca 
stosowanie najmniejszej możliwej ilości krwi do badań). 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
4 Pytanie: 

3. Wszystkie   elementy   systemu pochodziły od jednego producenta/wytwórcy. W przypadku 
gdy elementy systemu nie pochodzą od  jednego  producenta/wytwórcy  wymagane  jest  
oświadczenie od poszczególnych producentów/wytwórców o wzajemnej kompatybilności 
oferowanych wyrobów medycznych 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
5 Pytanie: 

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie ww. wymogu i zastąpi go wymogiem: „Wszystkie   
elementy   systemu pochodziły od jednego producenta/wytwórcy. W przypadku gdy 
elementy systemu nie pochodzą od  jednego  producenta/wytwórcy  wymagane  jest  
oświadczenie od wykonawcy o wzajemnej kompatybilności oferowanych wyrobów 
medycznych” 
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Ustawa z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych, w art. 30 ust 1 pkt. 1, mówi o tym, że to 
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, takie oświadczenie złożone 
przez dostawcę (Wykonawcę) jest wystarczające i gwarantuje właściwą współprace 
zaoferowanych wyrobów medycznych, czego nie gwarantuje zapis wprowadzony przez 
Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
6 Pytanie: 

5. Wszystkie probówki wyposażone w znacznik pobierania krwi  procent umieszczony na 
etykiecie lub probówce. 
Jak należy rozumieć zapis: „procent umieszczony na etykiecie lub probówce? 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis: Było: „Wszystkie probówki wyposażone w znacznik 
pobierania krwi  procent umieszczony na etykiecie lub probówce” 
Powinno być: „Wszystkie probówki wyposażone w znacznik pobierania krwi   umieszczony na etykiecie 
lub probówce.” 
 
7 Pytanie: 
Dotyczy – Załącznika nr 7 – „wymagania oceniane”  
Punkt 1 – „Probówki z gwintem (wszystkie z wyjątkiem pozycji: 1, 6)” 
Czy Zamawiający zdaje sobie sprawę, że na rynku tylko jeden system próżniowy posiada probówki z 
gwintem. Jest to system Vacuette, firmy Greiner-Bio-One.  Pozostałe systemy próżniowego pobierania 
krwi posiadają probówki bez gwintu, ale  z korkiem o konstrukcji umożliwiającej jego wielokrotnej 
zdejmowanie i zakładanie z jednoczesnym zachowaniem szczelności zamknięcia i skutecznym 
zabezpieczeniem przed kontaktem z kroplami krwi pacjenta. Probówki zakręcane z gwintem, to 
rozwiązanie stare i trudniejsze w użytkowaniu, posiada je tylko jeden Producent i to tylko dlatego, że 
wprowadzone przez niego rozwiązanie konstrukcyjne nie gwarantowało trwałego połączenia korka z 
próbówką bez gwintu, a więc jest tak naprawdę wadą a nie zaletą. Punktowanie tylko probówek z 
gwintem, jest jawnym preferowaniem wyrobów konkretnego producenta i dostawcy i stoi w sprzeczności 
z  zapisem art. 7 oraz art. 29 Ustawy prawo zamówień publicznych,  bowiem nie zostaje spełniony ani 
wymóg bezstronności i obiektywizmu, ani wymóg opisania przedmiotu zamówienia, w sposób który nie 
powinien doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców.  
Należy stwierdzić, że wprowadzone kryterium nie ma na celu wybranie oferty korzystnej dla 
Zamawiającego zarówno jakościowo, jak i ekonomicznie, ale doprowadzenie do wyboru z góry 
wytypowanego Wykonawcy, nawet jeśli jego oferta będzie o wiele droższa od takiej, która w pełni 
spełniałaby potrzeby Zamawiającego. 
W związku z powyższym, czy Zamawiający odstąpi od ww. wymagania ocenianego, które preferuje tylko 
jednego dostawę, a zatem stanowi utrudnienie uczciwej konkurencji. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
8 Pytanie: 
Ze względu na fakt, że Zamawiający wymaga zaoferowania w ramach dzierżawy dwóch aparatów do OB. 
oraz dwóch UPS ów, zwracamy się z prośbą o możliwość zaoferowania, w zamian za jeden z aparatów z 
UPSem, statywu do logarytmicznego, manualnego pomiaru OB.  



                                                                          Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
                                                                           63-700 Krotoszyn,  ul. Młyńska  2  
                                                                          tel. (062) 588 03 90   fax. (062) 588 04 02    
                                                                                                  Nr KRS 000 000 2750 
                                                                                    NIP: 621-15-36-551       REGON 0003110226 
                                                                       e-mail: spzoz@krotoszyn.pl 
                                                                                     internet: http://www.spzoz.krotoszyn.pl/   

Misja zakładu: 
„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej  i wrażliwość na 

problemy naszych pacjentów” 

 4

Uzasadnienie: Proponowany przez nas statyw posiada 10 miejsc pomiarowych, realny czas pomiaru 
następuje w ciągu 30 min, wynik podawany jest w mm/h. Probówki dedykowane do w/w statywu 
jednocześnie są kompatybilne z oferowanym przez nas aparatem, w związku z tym statyw ten może być 
wykorzystywany jako zamiennik funkcjonalny aparatu w razie jego awarii. Ponieważ średnia ilość 
pomiarów OB.  w ciągu 11 miesięcy, która jest podana w SIWZ wynosi 5000, co w przeliczeniu na dni 
daje ok 15 pomiarów dziennie Zamawiający dysponując zarówno jednym aparatem i jednym statywem 
wykona wszystkie badania OB. w krótkim czasie.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w zamian za jeden z aparatów z UPSem, statyw do 
logarytmicznego, manualnego pomiaru OB, kompatybilnego z probówkami dostarczanymi do aparatu do 
OB. 
 
9 Pytanie: 
Ze względu na fakt, że Zamawiający wymaga dostarczenia probówek finalnie  sterylizowanych zwracamy 
się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dostarczenia probówek czystych sterylnie (10-6; 
SAL>6) 
Odpowiedź: TAK, Zamawiający wymaga dostarczenia probówek czystych sterylnie (10-6; SAL>6) 
 
10 Pytanie: 
Czy Zamawiający wymaga dostarczenia probówek sterylizowanych radiacyjnie, co potwierdza znak 
sterylności umieszczony na każdej probówce „STERILE  R” 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
 
11 Pytanie: 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie czy pisząc w poz. 5 „Probówka do próżniowego 
pobierania krwi w systemie zamkniętym o pojemności na 2 ml lub 2,7 ml krwi,do koagulologii, 3,2% 
cytrynian sodowy kompatybilna z aparatem SYSMEX CS-2100I” ma na myśli probówki, które pobierają 
2,7 ml krwi, a w probówce dodatkowo występuje 0,3 ml płynnego odczynnika co łącznie daje objętość 3 
ml próbki poddanej analizie.  
Ilości pobranej krwi w stosunku do ilości odczynnika w probówce odpowiadają wymaganej dla probówek 
koagulologicznych proporcji 9:1 
Odpowiedź: Zamawiający postanawia zmienić zapis w pakiecie nr 3 poz. 5 . Było: „Probówka do 
próżniowego pobierania krwi w systemie zamkniętym o pojemności na 2 ml lub 2,7 ml krwi, 
do koagulologii, 3,2% cytrynian sodowy kompatybilna z aparatem SYSMEX CS-2100I” 
Powinno być: „Probówka do próżniowego pobierania krwi w systemie zamkniętym o pojemności na 2,7 
ml krwi, do koagulologii, 3,2% cytrynian sodowy kompatybilna z aparatem SYSMEX CS-2100I”. 
Zmieniony formularz cenowy stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień. 
Zamawiający ma na myśli probówki, które pobierają 2,7 ml krwi, a w probówce dodatkowo występuje 0,3 
ml płynnego odczynnika co łącznie daje objętość 3 ml próbki poddanej analizie.  
 
12 Pytanie: 
Zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie czy pisząc w poz. 5 „Probówka do próżniowego 
pobierania krwi w systemie zamkniętym o pojemności na 2 ml lub 2,7 ml krwi, 
do koagulologii, 3,2% cytrynian sodowy kompatybilna z aparatem SYSMEX CS-2100I” 
ma na myśli probówki, które pobierają 1,8 ml krwi, a w probówce dodatkowo występuje 0,2 ml płynnego 
odczynnika co łącznie daje objętość 2 ml próbki poddanej analizie.  
Ilości pobranej krwi w stosunku do ilości odczynnika w probówce odpowiadają wymaganej dla probówek 
koagulologicznych proporcji 9:1. 
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Odpowiedź: Zamawiający postanawia zmienić zapis w pakiecie nr 3 poz. 5 . Było: „Probówka do 
próżniowego pobierania krwi w systemie zamkniętym o pojemności na 2 ml lub 2,7 ml krwi, 
do koagulologii, 3,2% cytrynian sodowy kompatybilna z aparatem SYSMEX CS-2100I” 
Powinno być: „Probówka do próżniowego pobierania krwi w systemie zamkniętym o pojemności na 2,7 
ml krwi, do koagulologii, 3,2% cytrynian sodowy kompatybilna z aparatem SYSMEX CS-2100I”. 
Zmieniony formularz cenowy stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień. 
 
13 Pytanie: 
Dotyczy punktu 3 Tabeli asortymentowej: Czy Zamawiający dopuści probówkę do próżniowego pobrania 
krwi z K3EDTA o poj 2, ml ? Objętość  2,0 ml jest  optymalną i najczęściej stosowaną w zarówno w 
pediatrii jak i dla dorosłych czy w geriatrii. Poza tym  nie wyklucza innych , renomowanych, 
producentów systemu zamkniętego  . 
Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza. 
 
14 Pytanie: 
Dotyczy zapisu: „Dostawca zobowiązuje się przeprowadzić co najmniej 4 szkolenia oraz 2 audyty na 
oddziałach szpitalnych i w punkcie pobrań dotyczacych dobrej praktyki pobierania krwi na własny koszt 
w terminie podanym przez zamawiającego po  zawarciu umowy”: Prosimy o sprecyzowanie na czym, 
według Zamawiajacego, mają polegać i przy pomocy jakich narzędzi mają zostać przeprowadzone audyty 
medyczne. 
Odpowiedź: Przeprowadzenie kontroli jakości fazy przedlaboratoryjnej : 
1) zakres: punkty pobrań na oddziałach szpitalnych i  laboratorium analitycznym 
2) minimum 50 pobrań 
3) obserwacja procesu pobierania krwi na oddziałach na podstawie specjalnie przygotowanego formularza 
4) jednoczesna obserwacja pobierania próbek krwi w laboratorium na podstawie specjalnie 
przygotowanego formularza 
 
Zamawiający oczekuje od w/wymienionego przeglądu następujących identyfikacji:  
1) identyfikacja błędów przedlaboratoryjnych w okreśłonych obszarach 
2) optymalizacja procedur i praktyki pobierania krwi 
3) wskazanie proporcji i priorytetów potencjalnych rozwiązań 
4)  eliminacja błędów przedlaboratoryjnych 
5) podniesienie jakości świadczonych usłuyg i obniżenie kosztów badań, 
 
przy pomocy następujących narzędzi: laptop lub iPod i standardowe formularze. 
 
15 Pytanie: 
Dotyczy zapisu: „Dostawca zobowiązuje się przeprowadzić co najmniej 4 szkolenia oraz 2 audyty na 
oddziałach szpitalnych i w punkcie pobrań dotyczacych dobrej praktyki pobierania krwi na własny koszt 
w terminie podanym przez zamawiającego po  zawarciu umowy”: Czy Zamawiajacy będzie wymagał 
potwierdzenia wraz z referencjami z innych placówek w Polsce, iż wykonane zostały takowe audyty 
medyczne? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga przedstawienia trzech przykładowych raportów z przeprowadzonych 
audytów potwierdzonych przez placówki szpitalne. 

16 Pytanie: 
– dot. punktu 3 Tabeli asortymentowej 
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Czy Zamawiający dopuści probówkę do próżniowego pobrania krwi z K3EDTA o poj 2, ml ? Objętość  2,0 ml jest  
optymalną i najczęściej stosowaną w zarówno w pediatrii jak i dla dorosłych czy w geriatrii. Poza tym  nie wyklucza 
innych , renomowanych, producentów systemu zamkniętego  . 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 13. 
 
17 Pytanie: 
– dotyczy zapisu: „Dostawca zobowiązuje się przeprowadzić co najmniej 4 szkolenia oraz 2 audyty na 
oddziałach szpitalnych i w punkcie pobrań dotyczących dobrej praktyki pobierania krwi na własny koszt w 
terminie podanym przez zamawiającego po  zawarciu umowy”:  
Prosimy o sprecyzowanie na czym, według Zamawiającego, mają polegać i przy pomocy jakich narzędzi mają 
zostać przeprowadzone audyty medyczne. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 14. 
 

18 Pytanie: 
- dotyczy zapisu: „Dostawca zobowiązuje się przeprowadzić co najmniej 4 szkolenia oraz 2 audyty na 
oddziałach szpitalnych i w punkcie pobrań dotyczących dobrej praktyki pobierania krwi na własny koszt w 
terminie podanym przez zamawiającego po  zawarciu umowy”:  
Czy Zamawiający będzie wymagał potwierdzenia wraz z referencjami z innych placówek w Polsce, iż wykonane 
zostały takowe audyty medyczne? 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 15. 
 
19 Pytanie: 
Czy zamawiający w pakiecie nr 3 w poz. 5 dopuści probówkę o pojemności 1,8 ml pobranego materiału. 
Całkowita pojemność proponowanej probówki wynosi 2 ml ale na etykiecie widnieje informacja 1,8 ml. 
Informacja na etykiecie dotyczy jedynie ilości pobranego materiału. Probówka do koagulologii zawiera 
3,2% cytrynianu w stosunku 1:9 czyli 1,8 ml pobranego materiału plus 0,2 ml cytrynianu daje w sumie 
pojemność probówki 2 ml? Pozostałe parametry bez zmian. 
Odpowiedź: Zamawiający postanawia zmienić zapis w pakiecie nr 3 poz. 5 . Było: „Probówka do 
próżniowego pobierania krwi w systemie zamkniętym o pojemności na 2 ml lub 2,7 ml krwi, 
do koagulologii, 3,2% cytrynian sodowy kompatybilna z aparatem SYSMEX CS-2100I” 
Powinno być: „Probówka do próżniowego pobierania krwi w systemie zamkniętym o pojemności na 2,7 
ml krwi, do koagulologii, 3,2% cytrynian sodowy kompatybilna z aparatem SYSMEX CS-2100I”. 
Zmieniony formularz cenowy stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień. 
 
20 Pytanie: 
Czy zamawiający w pakiecie nr 3 w pozycji 6 dopuści próbówkę do OB. ze znacznikiem pobrania o 
pojemności 1,28 ml? Pozostałe parametry bez zmian. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
21 Pytanie: 
Czy zamawiający w pakiecie nr 3 dopuści zaoferowanie jednego aparatu do OB który w godzinę 
wykonuje 60 oznaczeń zamiast dwóch które wykonują dwadzieścia oznaczeń na godzinę?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 
Zapytania do  Projektu umowy: 
22 Pytanie: 
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Treści umowy: 
Pytanie do § 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego dostępności serwisu z „w ciągu 24 godzin” na „w 
ciągu 48 godzin w dni robocze”? 
Odpowiedź: Zamawiający  zmienia zapis projektu umowy i zapis rozdz. III pkt 4 SIWZ: Było: §  1 pkt 6: 
Wykonawca zapewni w trakcie trwania umowy: 

- bezpłatne serwisowanie analizatorów przez okres trwania umowy dzierżawy oraz zapewni bezpłatne 
okresowe przeglądy techniczne zgodnie z protokołem eksploatacji analizatorów , 

- bezpłatne doszkalanie personelu wskazanego przez kierownika laboratorium  
w zakresie  dostawy wyrobów medycznych  

- bezpłatne przeprowadzenie audytów na oddziałach szpitalnych i w punkcie pobrań dotyczących dobrej 
praktyki pobierania krwi , 

-  rozwiązywanie pojawiających się problemów w zakresie obsługi analizatorów,  
- rozwiązywanie pojawiających się niezgodności interpretacyjnych oraz wszelkich trudności 

interpretacyjnych wyniku, 
- reakcja serwisu w razie awarii w ciągu 24 godzin.  

Rozdz. III pkt 4. SIWZ Ponadto Wykonawca w pakiecie nr 3 w trakcie trwania umowy 
zapewni: 

- bezpłatne serwisowanie analizatorów przez okres trwania umowy dzierżawy oraz zapewni 
bezpłatne okresowe przeglądy techniczne zgodnie z protokołem eksploatacji analizatorów.  

- bezpłatne doszkalanie (co najmniej 4 szkolenia) personelu wskazanego przez kierownika 
laboratorium  oraz 2 audity na oddziałach szpitalnych i w punkcie pobrań dotyczących dobrej 
praktyki pobierania krwi na własny koszt w terminie podanym przez zamawiającego po zawarciu 
umowy,  

- rozwiązywanie pojawiających się problemów w zakresie obsługi analizatorów,  
- rozwiązywanie pojawiających się niezgodności interpretacyjnych oraz wszelkich trudności 

interpretacyjnych wyniku, 
-   reakcja serwisu w razie awarii aparatów w ciągu 24 godzin (Zamawiający wymaga, aby 

Wykonawca , któremu zostanie udzielone zamówienie, podał z dniem zawarcia umowy  
bezpośredni kontakt  do punktu serwisowego – numer telefonu, fax, adres e-mail konkretnej osoby 
odpowiedzialnej za serwis, który będzie dokonywał napraw aparatów w trakcie trwania umowy). 

 
Powinno być:§  1pkt  6. Wykonawca zapewni w trakcie trwania umowy: 

- bezpłatne serwisowanie analizatorów przez okres trwania umowy dzierżawy oraz zapewni bezpłatne 
okresowe przeglądy techniczne zgodnie z protokołem eksploatacji analizatorów , 

- bezpłatne doszkalanie personelu wskazanego przez kierownika laboratorium  
w zakresie  dostawy wyrobów medycznych  

- bezpłatne przeprowadzenie audytów na oddziałach szpitalnych i w punkcie pobrań dotyczących dobrej 
praktyki pobierania krwi , 

-  rozwiązywanie pojawiających się problemów w zakresie obsługi analizatorów,  
- rozwiązywanie pojawiających się niezgodności interpretacyjnych oraz wszelkich trudności 

interpretacyjnych wyniku, 
- reakcja serwisu w razie awarii w ciągu 48 godzin .  
Powinno być: 

Rozdz. III pkt 4. SIWZ Ponadto Wykonawca w pakiecie nr 3 w trakcie trwania umowy 
zapewni: 

- bezpłatne serwisowanie analizatorów przez okres trwania umowy dzierżawy oraz zapewni 
bezpłatne okresowe przeglądy techniczne zgodnie z protokołem eksploatacji analizatorów.  

- bezpłatne doszkalanie (co najmniej 4 szkolenia) personelu wskazanego przez kierownika 
laboratorium  oraz 2 audity na oddziałach szpitalnych i w punkcie pobrań dotyczących dobrej 
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praktyki pobierania krwi na własny koszt w terminie podanym przez zamawiającego po zawarciu 
umowy,  

- rozwiązywanie pojawiających się problemów w zakresie obsługi analizatorów,  
- rozwiązywanie pojawiających się niezgodności interpretacyjnych oraz wszelkich trudności 

interpretacyjnych wyniku, 
-   reakcja serwisu w razie awarii aparatów w ciągu 48 godzin (Zamawiający wymaga, aby 

Wykonawca , któremu zostanie udzielone zamówienie, podał z dniem zawarcia umowy  
bezpośredni kontakt  do punktu serwisowego – numer telefonu, fax, adres e-mail konkretnej osoby 
odpowiedzialnej za serwis, który będzie dokonywał napraw aparatów w trakcie trwania umowy). 

 
 
23 Pytanie: 
Pytanie do § 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu 2 ustępu 4 o treści: „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.  
Odpowiedź: Zamawiający postanawia pozostawić zapisy Projektu umowy bez zmian 
 
24 Pytanie: 
Pytanie do paragrafu 12 ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3 pkt. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na „10% niezrealizowanej wartości umownej 
przedmiotu umowy”? 
Odpowiedź: Zamawiający postanawia pozostawić zapisy Projektu umowy bez zmian 
 
25 Pytanie: 
Dot. Rozdz. III pkt 4 SIWZ oraz par. 1 ust. 6 wzoru umowy 
Zwracamy się z prośbą o zmianę wymaganego czasu reakcji serwisu w przypadku awarii aparatu do 48 
godzin w dni robocze. 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 22 
 
26 Pytanie: 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie składania zamówień droga mailową oraz podanie danych 
kontaktowych do osób odpowiedzialnych za realizację zamówień po stronie Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy. 
 
27 Pytanie: 
Prosimy o podanie adresu poczty elektronicznej oraz numeru faksu, na które można dostarczyć kopię 
faktur. 
Odpowiedź: Adres poczty elektronicznej będzie podany po podpisaniu umowy . Nr faksu: 62 588 03 94. 
 
28 Pytanie: 
Pytanie	1	dot.	wzoru	umowy:	
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W	nawiązaniu	do	zapisów	SIWZ,	sugerujących	konieczność	uwzględnienia	w	cenie	oferty	wszystkich	
kosztów	 związanych	 z	 realizacja	 zamówienia,	 zwracamy	 się	 z	 prośbą	 o	 podanie	 prognozowanej	 ilości	
zamówień,	składanych	przez	Zamawiającego	w	trakcie	realizacji	umowy	w	sprawie	zamówienia	publicznego.	
Powyższe	 stanowi	 niezbędne	 informacje,	 konieczne	 do	 właściwego	 przygotowania	 oferty	 przetargowej	 w	

alkulować	koszt	zakresie	dokonania	właściwej	wyceny	asortymentu	w	koszt	którego	Wykonawcy	powinni	wk
wykonywanych	dostaw.	
Dodatkowo	wnosimy	o	wprowadzenie	do	projektu	umowy	zapisu	o	następującym	brzmieniu:	
„Zamawiający	 oświadcza,	 że	 w	 trakcie	 realizacji	 umowy	 przewiduje	 realizacje	 maksymalnie	 ….	 dostaw	
miesięcznie,	 co	 daje	 liczbę	 …..	 dostaw	 przez	 pełen	 okres	 obowiązywania	 niniejszej	 umowy.	 W	 przypadku	
złożenia	większej	 ilości	 zamówień	od	 ilości	 prognozowanych	w	okresie	miesięcznym,	 Zamawiający	wyraża	
godę	na	realizację	zamówienia	w	terminie	dostosowanym	do	prognoz.”	z

O
	

dpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający postanawia pozostawić zapisy Projektu umowy bez zmian. 

29 Pytanie: 
Pytanie	2	–	dot.	wzoru	umowy	§	7	ust.	3	
Wnosimy	 o	 wykreślenie	 ze	 wzoru	 umowy	 §	 7	 ust.	 3	 mówiącego	 o	 nie	 wstrzymywaniu	 dostaw	 w	 razie	
zaległości	płatniczych	Zamawiającego.	
Zapis	 tak	 sprzeczny	 jest	 z	 art.	 353	 ze	 znaczkiem	1	 oraz	 art.	 552	kodeksu	 cywilnego.	 Zamawiający	dokonał	
ograniczenia	praw.	Wykonawcy	przynależnych	mu	w	przypadku	nie	wykonania	zobowiązani	Zamawiającego.	
Mianowicie,	 w	 przypadku	 braku	 zapłaty	 za	 dostarczoną	 część	 przedmiotu	 zamówienia	 Wykonawca	
zobowiązany	jest	nieprzerwanie	realizować	kolejne	zamówienia,	mimo,	że	za	poprzednie	nie	otrzymał	zapłaty	
	umówionym	terminie.		w

O
	

dpowiedź: Zamawiający postanawia pozostawić zapisy Projektu umowy bez zmian 

 
Wszelkie wyjaśnienia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy 
sporządzaniu oferty.  
 
 
Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 Pzp przedłuża termin składania 
ofert na dzień 01.06.2017 r. do godz. 09:00. Otwarcie ofert nastąpi 01.06.2017 r. o godz. 
09:30. 
 
 

 
      Z poważaniem 

 
Krotoszyn, dnia  25.05.2017 r.   


