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Do wiadomości wszystkich zainteresowanych przedmiotowym postępowaniem 

 

 

Dotyczy postępowania nr 35/ZP/2020 

 

 Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie, dalej zwany Zamawiającym, informuje 

o wpłynięciu zapytań dotyczących prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczonego symbolem 35/ZP/2020, którego przedmiotem jest: 

„Dostawa jednorazowego sprzętu laboratoryjnego – zamknięty system podciśnieniowego (próżniowego) 

pobierania krwi do badań wraz z dzierżawą aparatu do automatycznego oznaczania OB w probówkach 

z w/w systemu”. 

 

Pytanie 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: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 2 

Zwracamy się o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza w poz. 7  probówki biochemiczne z żelem 

separującym do mikrometody o objętości pobrania w zakresie 0,5 ml – 0,8 ml 

Uzasadnienie:  Proponowane przez nas probówki biochemiczne do mikrometody posiadają na etykiecie dwa 

znaczniki pobrania krwi, jeden wskazujący 0,5 ml oraz drugi wskazujący 0,8 ml. Tym samym osoba 

pobierająca krew może pobrać 0,5 ml krwi (zgodnie z wymogiem Zamawiającego), natomiast w przypadku 

konieczności pobrania większej objętości (wynikającej np. z większej ilości zleconych badań) może pobrać 

0,8 ml. Ponieważ odczynnikiem w probówce jest aktywator wykrzepiania umożliwia to pobranie różnych 

objętości krwi.  

 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 3 

Zwracamy się do Zamawiającego o odstąpienie wymogu sterylności oraz oznakowania sterylności 

w przypadku probówek biochemicznych z żelem separującym do mikrometody (poz. 7). 

Uzasadnienie:  Specyfika pobierania krwi za pomocą probówek do mikrometody polega na uprzednim 

otwarciu probówek przed faktycznym pobraniem krwi  od pacjenta. W związku z tym ewentualna sterylność 

ww. probówek ulega zniesieniu jeszcze przed  pobraniem krwi od pacjenta. Z probówek do mikrometody, 

o tak małej objętości pobrania, nie wykonuje się również  żadnych posiewów mikrobiologicznych. 
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W  związku z tym probówki do mikrometody nie podlegają konieczności sterylności  ze względu na 

procedurę pobierania krwi oraz badań wykonywanych z tych probówek. 

 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 4 

Zwracamy się z prośbą o możliwość  zaoferowania aparatu do OB., wyprodukowanym w 2018 r. 

 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 5 

Zwracamy się do Zamawiającego o doprecyzowanie, czy w przypadku probówki do mikrometody w poz. 7 

Zamawiający ma na myśli probówki bez kalibrowanej próżni. Obecnie wszyscy producenci probówek do 

mikrometody oferują mikroprobówki bez kalibrowanej próżni.  Pobranie krwi do takiej probówki odbywa się 

po uprzednim otwarciu probówki, za pomocą lejka lub kapilary.  

 

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli probówki bez kalibrowanej próżni. 

 

Pytanie 6 

Zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie czy w przypadku probówek z trombiną z poz. 13 

Zamawiający będzie korzystał w nich w ramach badań na CITO i czy w związku z tym oczekuje aby czas 

wykrzepiania wynosił - 5 min (potwierdzone oświadczeniem producenta). 

 

Odpowiedź: Tak, zgodnie z powyższym. 

Pytanie 7 

Dotyczy parametrów jakościowych zał. nr 2B pkt 3. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o modyfikację 

parametru ocenianego w pkt. 3 i na równi punktowanie elementów systemu, w przypadku których znak CE 

umieszczony jest na najmniejszym opakowaniu handlowym; co jest zgodne z ustawą o wyrobach 

medycznych z dnia 20 maja 2010 r. 

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikuje załącznik nr 2B pkt 3 do SIWZ.  

Było: 

3. System posiada deklarację zgodności CE, znak CE umieszczony na 

każdym pojedynczym elemencie systemu np. na każdej probówce, igle, 

uchwycie.  

 

Jest: 

3. System posiada deklarację zgodności CE, znak CE umieszczony na 

każdym pojedynczym elemencie systemu np. na każdej probówce, 

igle. 

 

 

Pytanie 8 

Dotyczy SIWZ pkt. 3.1.14. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość przedstawienia przez 

wykonawcę, który jest wyłącznym, autoryzowanym dystrybutorem na terenie Polski oferowanego systemu 

zamkniętego w tym aparatu do pomiaru OB oświadczenia potwierdzającego, że parametry techniczne 

oferowanego sprzętu spełniają minimalne wymagania określone w SIWZ (ze wskazaniem modelu urządzenia, 

daty produkcji, nazwy producenta sprzętu oraz urządzeń towarzyszących).  

Uzasadnienie: Za spełnienie warunków wskazanych w SIWZ, w tym np. gwarancję oraz serwis na 

czas umowy bez dodatkowych opłat odpowiada wykonawca, z którym zawarta jest umowa. Na terenie Polski 

nie ma oficjalnego oddziału producenta (tj. Greiner Bio-One Polska) oferowanego systemu, do sprzedaży 
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i obsługi posprzedażowej dedykowany jest wyłączny autoryzowany dystrybutor tj. Eclipse spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k 

 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie 9 

Zwracamy się o doprecyzowanie czy Zamawiający pisząc „ czytnik do pomiaru OB. metoda logarytmiczną 

…” ma na myśli czytnik, który podaje wyniki skorelowane z metodą Westergrena” 

 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający ma na myśli czytnik, który podaje wyniki skorelowane z metodą 

Westergrena.  

 

Pytanie 10 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do automatycznego pomiaru OB. 

z oprogramowaniem w języku angielskim. Zgodnie z aktualną naszą wiedzą nie ma na rynku polskim aparatu 

do pomiaru OB. z oprogramowaniem w języku polskim. 

 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.  

 

Pytanie 11 

 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie oferty mailem w formie plików PDF podpisanych 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym? 

 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie 12 

Dotyczy warunków technicznych oraz parametrów jakościowych czytnika do OB: 

Zwracamy się z prośbą o zgodę Zamawiającego na zaoferowanie do dzierżawy czytnika do OB o roku 

produkcji nie starszym niż 2019, spełniającym wszystkie pozostałe wymagania SIWZ. Jednocześnie o 

przyznanie jednego pełnego punktu w pozycji 2 Parametrów jakościowych czytnikowi nie starszemu niż 

2019, spełniającemu wszystkie pozostałe wymagania SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikuje załącznik nr 2B pkt 2 do SIWZ.  

Było: 

 

2. Aparat do OB wyposażony w wewnętrzne mieszadło, zintegrowaną 

drukarkę oraz skaner kodów kreskowych (rok produkcji nie starszy 

niż 2020 r.) 

 

Jest: 

2. Aparat do OB wyposażony w wewnętrzne mieszadło, zintegrowaną 

drukarkę oraz skaner kodów kreskowych (rok produkcji nie starszy 

niż 2019 r.) 
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Pytanie 13 

Dotyczy parametrów jakościowych zamkniętego systemu próżniowego, poz. 1: 

Zwracamy się z prośbą o przyznanie jednego pełnego punktu za zaoferowanie probówek do morfologii o 

pojemności od 1 ml do 2 ml.  

Objętość 2 ml gwarantuje poprzez dużą stabilność próżni, pobranie krwi o żądanej, wystandaryzowanej 

objętości w stosunku do ilości antykoagulantu EDTA, co ma zasadnicze znaczenie dla dokładności wyników 

oznaczenia elementów morfotycznych krwi, dodatkowo zapewnia objętość próbki pozwalającą na ew. 

powtórzenie badania lub wykonanie badań dodatkowych. Powołując się na Zalecenia Grupy Roboczej ds. 

Procedur Przedanalitycznych Niemieckiego Towarzystwa Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej pod 

przewodnictwem W.G Guder, F. Da Fonseca- Wollheim, W.Heil, Y.Schmitt, G. Topfer, H. Wisser, B. Zawta, 

opisanych w broszurze „Jakość próbek diagnostycznych”,  zaleca się, aby do badań hematologicznych 

pobierać 2-3 ml krwi do probówek z EDTA( „Jakość próbek diagnostycznych”, rozdział 3: „Wybór 

optymalnej objętości próbki”, strony 13-15). Wg w/w rekomendacji taka ilość pobranego materiału jest 

optymalna dla wykonania 95% badań, zleconych dla danego materiału. 

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikuje załącznik nr 2B pkt 1 do SIWZ.  

Było: 

1. Zaoferowanie probówek do morfologii o pojemności 1 ml.  

Jest: 

1. Zaoferowanie probówek do morfologii o pojemności od 1 ml o 2ml.  

 

Pytanie 14 

Dotyczy parametrów jakościowych zamkniętego systemu próżniowego, poz. 3: 

Zwracamy się z prośbą o przyznanie jednego pełnego punktu systemowi posiadającemu deklarację zgodności 

CE ze znakiem CE umieszczonym na każdym najmniejszym opakowaniu handlowym elementów systemu. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7.  

Pytanie 15 

Dotyczy parametrów jakościowych zamkniętego systemu próżniowego, poz. 4: 

Zwracamy się z prośbą o przyznanie jednego pełnego punktu systemowi, w którym jedna z oferowanych 

probówek, probówka do OB, jest wykonana ze szkła hartowanego, co gwarantuje idealną gładkość ścian 

probówki, która jest niemożliwa do uzyskania w probówkach plastikowych, dzięki czemu nie zaburza 

naturalnego- swobodnego opadania krwinek czerwonych.  

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie. 

Pytanie 16 

Dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie cen jednostkowych netto za 1 szt. z dokładnością do 3 lub 4 

miejsc po przecinku? 
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Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.  

Pytanie 17 

Dotyczy pkt. 3.1 ppkt. 6 SIWZ „Wykonawca zapewni Zamawiającemu autoryzowany serwis (w miejscu 

eksploatacji sprzętu) w ramach czynszu dzierżawnego obejmujący przeglądy techniczne raz w roku lub 

częściej zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia (koszty dojazdu serwisanta pokrywa Wykonawca).”: 

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu przeglądów technicznych, jeśli producent sprzętu ich nie 

wymaga (potwierdzone w instrukcji aparatu). 

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu przeprowadzania przeglądów technicznych urządzania. 

Zamawiający w związku z powyższym, wymaga przedłożenia oświadczenia producenta urządzenia lub 

Wykonawcy o braku wymogu  przeprowadzania przeglądów technicznych (zgodnie z instrukcją oferowanego 

aparatu).  

Pytanie 18 

Dotyczy pkt. 3.1 ppkt. 11 SIWZ „Jeśli awaria nie zostanie usunięta w ciągu 48 godzin od zgłoszenia 

(uwzględniając także dni świąteczne) […]”: 

Zwracamy się z prośbą o następującą modyfikację zapisu: Jeśli awaria nie zostanie usunięta w ciągu 48 

godzin w dni robocze od zgłoszenia (uwzględniając także dni świąteczne) […]? 

Odpowiedź: Zamawiający, przychyla się do propozycji Wykonawcy i wprowadzi stosowny zapis w umowie.  

Pytanie 19 

Dotyczy pkt. 3.1 ppkt. 11 SIWZ „Jeśli awaria nie zostanie usunięta w ciągu 48 godzin od zgłoszenia 

(uwzględniając także dni świąteczne) […]”: 

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na powyższe, to czy Zamawiający dopuści następującą modyfikację: 

Jeśli awaria nie zostanie usunięta w ciągu 72 godzin od zgłoszenia (uwzględniając także dni świąteczne) 

[…]? 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 19.  

Pytanie 20 

Dotyczy pkt. 3.1 ppkt. 14 SIWZ „Parametry techniczne sprzętu mają być potwierdzone przez dołączone do 

oferty oświadczenia producenta sprzętu, że spełnia on minimalne wymagania określone w SIWZ (należy 

wskazać model urządzenia, datę produkcji, nazwę producenta oraz urządzeń towarzyszących)”: 

Czy Zamawiający dopuści oświadczenie autoryzowanego dystrybutora (dystrybutora posiadającego 

autoryzację producenta sprzętu)? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 21 

Dotyczy pkt. 3.1 ppkt. 18 SIWZ „Przysłanie do Laboratorium Zamawiającego (po podpisaniu umowy), wraz 

z pierwszą dostawą odczynników kart charakterystyki substancji niebezpiecznych zawartych w oferowanych 

Produktach.”: 
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Czy Zamawiający dopuści, aby zamiast przysłania do Laboratorium Zamawiającego KChSN, Wykonawca 

zapewnił Zamawiającemu bezpłatny, całodobowy dostęp do platformy internetowej, z której Użytkownik w 

dowolnej chwili może samodzielnie pobierać Karty? 

Odpowiedź: Tak, zamawiający wyraża zgodę.  

Pytanie 22 

Dotyczy Załącznika nr 2B (Parametry jakościowe): 

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie na jakim etapie postępowania Zamawiający wymaga dostarczenia 

wypełnionego Załącznika nr 2B oraz materiałów potwierdzających spełnianie parametrów ocenianych. 

Odpowiedź: Wypełniony załącznik nr 2B należy złożyć wraz z ofertą, natomiast materiały potwierdzające 

spełnienie parametrów ocenianych należy złożyć na wezwanie Zamawiającego.  

Pytanie 23 

Dotyczy §7.1 lit.e) projektu umowy: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby ewentualna kara liczona była od wartości brutto pozostałej do 

zrealizowania? 

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządzono w 1 egz.: 

1. adresat (strona internetowa, zakładka zamówienia publiczne: szpital.zlotow.pl) 

2. a/a 

Sporządził: Bożena Michałek – Specjalista ds. zamówień publicznych, Dział Techniczno-Administracyjny, 

tel. 67 263 22 33 wew. 329, fax. 672635878, e-mail: przetargi@szpital.zlotow.pl 


