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Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę odczynników do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą aparatu i szafy chłodniczej, 

odczynników do analizatora pentra 60 C+, odczynników do serologii grup krwi wraz z dzierżawą 
klimatyzatora, odczynników do serologii grup krwi metodą manualną, odczynników wraz z dzierżawą 

aparatu do badania ogólnego moczu, materiałów jednorazowych do pobierania krwi systemem 
zamkniętym, odczynników do badań hemoglobiny wraz z dzierżawą aparatu

Oznaczenie sprawy: 15/ZP/2014

W związku  z  wniesieniem zapytań  przez  Wykonawcę,  Zamawiający przedstawia  treść  zapytań  i  udziela 
pisemnych  wyjaśnień  zgodnie  z  art.38  ust.2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami).

Pytanie 1
Czy w pakiecie 1 Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty instrukcji / ulotek metodycznych w 
formie elektronicznej lub w wersji książkowej podpisanej tylko na pierwszej tytułowej stronie? 

Odpowiedź: 
Należy dołączyć  do  oferty instrukcji  /  ulotek  metodycznych   w wersji  książkowej  podpisanej  tylko  na 
pierwszej tytułowej stronie. 

Pytanie 2
Czy  w  pakiecie  1  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  dołączenie  do  kart  charakterystyk  substancji 
niebezpiecznych w formie elektronicznej lub w wersji książkowej podpisanej tylko na pierwszej tytułowej 
stronie? 

Odpowiedź: 
Należy  dołączyć  do  oferty  do  kart  charakterystyk  substancji  niebezpiecznych  w  wersji  książkowej 
podpisanej tylko na pierwszej tytułowej stronie. 

Pytanie 3
Czy w pakiecie 1 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników z następującymi terminami 
ważności i odpowiednio zmieni zapisy SIWZ:

a.    Poz. 1, 6-8,10-11 minimum 4 miesiące?

b.    Pozostałe odczynniki minimum 7 miesięcy?

Uzasadnienie: ze względu na skład i komponenty nie można określić terminu ważności 
odczynników na wymagane przez Zamawiającego minimum 10 miesięcy. Oferowane terminy 
ważności zostały wpisane zgodnie z zaleceniami producenta

Odpowiedź: 
Tak. 

Pytanie 4
  Czy  w  pakiecie  1  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  dołączenie  do  kart  charakterystyk  substancji  
niebezpiecznych w formie elektronicznej lub w wersji książkowej podpisanej tylko na pierwszej tytułowej 
stronie? 



Odpowiedź: 
Należy  dołączyć  do  oferty  do  kart  charakterystyk  substancji  niebezpiecznych  w  wersji  książkowej 
podpisanej tylko na pierwszej tytułowej stronie. 

Pytanie 5
  §2 ust. 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 5 lub 4 dni roboczych? 

Odpowiedź: 
Nie. 

Pytanie 6
§2 ust. 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostaw nadzwyczajnych i awaryjnych do 
2 dni roboczych? 

Odpowiedź: 
Nie. 

Pytanie 7
§2 ust.3 ~~ Czy Zamawiający uzna za należyte wykonanie umowy możliwość incydentalnego podzielenia 
dostawy? Uzasadnienie: Z uwagi na to że oferowane produkty sprowadzane są bezpośrednio od producenta 
Wykonawca  mając  na  uwadze  interes  Zamawiającego realizuje  wszystkie  zamówienia  niezwłocznie.  W 
przypadku  złożenia  zamówienia  przez  Zamawiającego  na  szereg  produktów  wewnętrza  procedura 
przewiduję  natychmiastową  wysyłkę  wszystkich  dostępnych  na  dzień  złożenia  zamówienia  produktów. 
Realizacja zamówień cząstkowych jest sytuacją incydentalną jednak Wykonawca mając na uwadze dobro  
pacjentów oraz szybkość działania Zamawiającego w zaistniałej sytuacji nie chce wstrzymywać dostawy do 
czasu uzupełnienia całościowego zamówienia. Mając powyższe na uwadze prosimy o modyfikację. 

Odpowiedź: 
Nie. 

Pytanie 8
§4 ust.3 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści zapisu w następujący sposób: „W przypadku  
dostarczenia  przez  Dostawcę  jakiejkolwiek  części  przedmiotu  umowy wadliwej  Strony sporządzą  na  tę 
okoliczność  protokół  lub  stosowną  notatkę.  Dostawca  zobowiązuje  dokonać  wymiany Odczynników na 
pełnowartościowe w terminie 5 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji pod rygorem nie uiszczenia 
zapłaty przez Odbiorcę należnej za wadliwy przedmiot zamówienia ceny, aż do czasu dostarczenia przez 
Odbiorcę  Odczynników  pełnowartościowych.  Odmowa  podpisania  protokołu  lub  notatki  przez 
przedstawiciela Dostawcy lub nieuczestniczenie przez niego w oględzinach wadliwego przedmiotu dostawy 
nie ma wpływu na uprawnienia Odbiorcy z tytułu rękojmi lub odpowiedzialności odszkodowawczej."? 

Odpowiedź: 
Nie. 

Pytanie 9
§5 ust.l  lit.  a - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę sposobu obliczania kary umownej:  „w razie  
opóźnienia  w  dostawie  zamówienia  lub  dostarczenia  Odczynników  niezgodnie  z  zamówieniem  lub 
niedostarczenia przedmiotu wolnego od wad w terminie określonym w paragrafie 4 pkt 3 niniejszej umowy 
Dostawca zapłaci na żądanie Odbiorcy karę umowną w wysokości 100 złotych, za każdy dzień opóźnienia  
lub za każdy dzień do czasu dostarczenia Odczynników zgodnych z umową;"? 

Odpowiedź: 
Nie. 

Pytanie 10
§5 ust.l lit. a - Jeżeli Zamawiający nie wyrażą zgody na powyższe, czy wyrazi zgodę na obniżenie wysokości 
kary umownej do 150,00 zł za każdy dzień opóźnienia? 



Odpowiedź: 
Nie. 

Pytanie 11
§5 ust. 3 i 4 - Czy Zamawiający wyrażą zgodę aby kara umowna była liczona od wartości niezrealizowanej  
części umowy?

Uzasadnienie: W przypadku odstąpienia od umowy na etapie np. zrealizowania umowy w 90 %, kara ta 
winna być liczona od części, której Wykonawca nie zrealizował. Kara liczona od wartości całej umowy, staje 
się wówczas nieadekwatna do ewentualnego uchybienia Wykonawcy.

Odpowiedź: 
Nie. 

Pytanie 12
Pytania do urnowy dzierżawnej:

§7 ust. 3 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści postanowienia umownego na: „W przypadku
awaryjności Urządzenia, w wyniku której uzyskanie wyników testów i badań do 24 godzin będzie 
niemożliwe -
Dzierżawca prześle materiały do badań innym wykonawcom (laboratoriom) wskazanym przez Wykonawcę.
Wykonawca zobowiązuje się pokryć różnicę w cenie pomiędzy kosztami związanymi z przeprowadzeniem 
badań
na zewnątrz a ceną odczynników wynikają z niniejszej umowy. Koszty, którymi zostanie obciążony 
Wykonawca,
nie przekroczą zaoferowanych w postępowaniu cen badań powiększonych o 10%."?

Odpowiedź: 
Tak. 

Pytanie 13
Czy  w  związku  ze  specyfiką  asortymentową  niezbędną  do  wykonania  badań  z  zakresu  serologii  
immunotransfuzjologicznej  (m.  in.  krwinki  wzorcowe),  Zamawiający  dopuści  rozwiązanie,  w  którym 
sukcesywna realizacja przedmiotu zamówienia, będzie odbywała się zgodnie z przedstawionym w ofercie  
harmonogramem  dostaw  na  dany  rok,  z  możliwością  dostaw  pilnych  do  1  dni  od  momentu  złożenia 
zamówienia?

Odpowiedź: 
Tak. 

Pytanie 14
Czy Zamawiający dopuści termin załatwienia reklamacji wynoszący 14 dni, co podyktowane jest procedurą 
producenta i wynika z jego siedziby poza granicami Polski?

Odpowiedź: 
Tak. 

Pytanie 15
Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia( z wyjątkiem nakłuwaczy do pobierania 
krwi  z  drenów i  dzierżawionego klimatyzatora  naściennego)  pochodził  od  tego  samego  Producenta,  co 
posiadany przez Zamawiającego sprzęt tj. wirówka ID- Centrifuge 6S?

Odpowiedź: 
Tak. 



Pytanie 16
Czy Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był zgodny z instrukcjami użycia posiadanego przez 
Zamawiającego sprzętu, zgodnie z art. 90 Ustawy o wyrobach medycznych?

Odpowiedź: 
Tak. 

Pytanie 17
Prosimy o  informację  czy wymóg  posiadania  oznaczenia  CE (deklaracje  zgodności  CE)  odnosi  się  do 
oferowanych produktów będących wyrobami medycznymi w świetle Ustawy o wyrobach medycznych z 
dnia 20 maja 2010r. ? Zgodnie z w/w ustawą nie ma konieczności stosowania oznaczenia CE dla wyrobów 
nie będących wyrobami medycznymi. 

Odpowiedź: 
Tak. 

Pytanie 18
W celu  zweryfikowania  wymogu  postawionego  przez  Zamawiającego  w  pkt.  4  pod  tabelą  formularza  
cenowego (załącznik 2 do SIWZ dla pakietu 3), czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty stosownego 
oświadczenia wystawionego przez producenta?

Odpowiedź: 
Tak. 

Pytanie 19
Prosimy o podanie ilości wymaganych przez Zamawiającego nakłuwaczy do pobierania krwi z drenów oraz 
końcówek do pipetora (pkt. 4 i 7 formularza cenowego, załącznik 2 do SIWZ dla pakietu 3).

Odpowiedź: 
Nakłuwacze do drenów – 250 szt., końcówki do pipetora – 1000szt. 

Pytanie 20
Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający zamierza dzierżawić klimatyzator naścienny przez 12 miesięcy 
od momentu podpisania umowy.

Odpowiedź: 
Tak. 

Pytanie 21
Czy w celu zweryfikowania nazwy producenta oferowanych odczynników, Wykonawca winien zamieścić  
w/w informację w kolumnie 3 Nazwa handlowa (załącznik 2 do SIWZ dla pakietu 3)?

Odpowiedź: 
Tak. 

Pytanie 22
Prosimy o doprecyzowanie, czy krwinki wzorcowe do oznaczenia przeciwciał w PTA-LISS winny posiadać  
termin ważności min. 5 tygodni od momentu dostawy do Zamawiającego?

Odpowiedź: 
Tak. 

Pytanie 23
Czy w pkt.  5 ppkt.  f do SIWZ, dla pakietu 3, Zamawiający pod pojęciem  Certyfikat WE wraz z opinią  
Jednostki Konsultacyjnej, ma na myśli  pozytywną opinię IHiT o testach mikrokolumnowych?



Odpowiedź: 
Jednostkami  konsultacyjnymi  dla  Polskiego  Centrum  Badań  i  Certyfikacji  są:  Instytut  Hematologii  i 
Transfuzjologii  w  Warszawie,  Zakład  Transfuzjologii  Klinicznej  Wojskowego  Instytutu  Medycznego  w 
Warszawie. Pozytywna opinia jednej z w/w jednostek o testach jest dla Zamawiającego wystarczająca. 

Pytanie 24
Z uwagi na fakt, iż Świadectwa Kontroli Jakości są wystawiane każdorazowo do danej serii odczynników i  
krwinek wzorcowych, czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w ofercie zostały przedstawione przykładowe 
Świadectwa Kontroli Jakości dla oferowanych odczynników?

Odpowiedź: 
Tak. 

Pytanie 25
Czy Zamawiający wymaga,  aby oferowane  krwinki  wzorcowe do oznaczania  przeciwciał  w PTA-LISS, 
zawierające antygen Cw, były konfekcjonowane w szklanych opakowaniach z zakraplaczem?

Odpowiedź: 
Tak. 

Pytanie 26
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu załączenia do oferty kart charakterystyki i dopuści dla odczynników 
wyspecyfikowanych w pakiecie 3, dla których zgodnie z obowiązującymi przepisami nie wydaje się kart  
charakterystyki  substancji  niebezpiecznych,  załączenie  do  oferty  stosownego  oświadczenia,  co  będzie  
zgodne z obowiązującymi przepisami?

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga kart charakterystyki dla odczynników, które zawierają substancje niebezpieczne, a dla  
pozostałych wymaga stosownych oświadczeń. 

Pytanie 27
W związku z wymogiem zapewnienia bezpłatnej kontroli międzynarodowej i autoryzowanego serwisu, czy 
Wykonawca  w formularzu  cenowym (załącznik  nr  2  do  SIWZ dla  pakietu  3)  powinien  zostawić  puste  
(niewypełnione) wiersze 8 i 9?

Odpowiedź: 
Tak. 

Pytanie 28
Czy Zamawiający wymaga, aby trwałość odczynnika LISS do zawieszania krwinek czerwonych po otwarciu 
butelki wynosiła minimum 6 miesięcy? 

Odpowiedź: 
Tak. 

Pytanie 29
Czy Zamawiający wymaga podania pod tabelą w formularzu cenowym (załącznik 2 do SIWZ dla pakietu 3)  
nazw klonów zaoferowanych mikrokart?

Odpowiedź: 
Tak. 

Pytanie 30
dotyczy Pakietu 4, wymóg – odczynniki musza pochodzić od jednego producenta
 
Wnosimy o wykreślenie z pakietu nr 4 wymogu, aby wszystkie pochodziły od jednego producenta.

 



Zgodnie  z  przepisem  art.  29  ust.  1  ustawy Pzp przedmiot  zamówienia  opisuje  się  w  sposób  
jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając  
wszystkie  wymagania  i  okoliczności  mogące  mieć  wpływ na  sporządzenie  oferty.  W konsekwencji  opis 
przedmiotu  zamówienia  musi  zawierać  informacje  na  temat  wszelkich  oczekiwań  zamawiającego 
związanych z realizacją zamówienia, uwzględniając jednocześnie elementy, mogące mieć dla wykonawcy 
znaczenie  przy  dokonywaniu  wyceny.   Dokonując  opisu  przedmiotu  zamówienia,  zamawiający  musi 
zagwarantować  zachowanie  zasady  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania 
wykonawców. Zamawiający zobowiązany jest  do  przestrzegania  art.  30  Prawa Zamówień Publicznych  i 
stosowania opisu przedmiotu zamówienia odnosząc się do Polskich Norm przenoszących europejskie normy 
zharmonizowane,  aby  dostęp  do  postępowania  był  równy  dla  wszystkich  oferentów  z  krajów  Unii  
Europejskiej  zgodnie  z  Dyrektywa  2004/18/WE.  Ponadto  zgodnie   z  przepisem  art.  29  ust.  2 
ustawy Pzp przedmiotu  zamówienia  nie  można  opisywać  w  sposób,  który  mógłby  utrudniać  uczciwą  
konkurencję.  Wzmocnieniu zasady uczciwej konkurencji  i równego traktowania wykonawców na gruncie 
opisu przedmiotu zamówienia służy art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, w myśl którego przedmiotu zamówienia nie  
można  opisywać  poprzez  wskazanie  znaków  towarowych,  patentów  lub  pochodzenia,  chyba  że  jest  to  
uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za  
pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Za 
dyskryminujący  uznawany  jest  nie  tylko  taki  opis,  który  wskazuje  bezpośrednio  na  konkretny 
produkt,  ale  również  taki,  który  prowadzi  do  pośredniego  zawężenia  kręgu  potencjalnych 
wykonawców.  W doktrynie  i  orzecznictwie  od  wielu  lat  utrzymuje  się  pogląd, zgodnie  z  którym poza 
oznaczeniem  „lub  równoważne”  zamawiający  powinien  określić  też  kryteria  równoważności,  a  więc  
funkcjonalności, które musi spełnić produkt, aby został uznany za równoważny wskazanemu z nazwy w 
opisie przedmiotu zamówienia.

W SIWZ Zamawiający zaznaczył, że wszystkie odczynniki muszą pochodzić od jednego producenta, 
nie dopuszczając tym samym towarów równorzędnych, o takich samych właściwościach wytwarzanych 
przez innych producentów. Zamawiający nie wskazał przy tym z jakich powodów towary mają pochodzić od 
jednego producenta, jaki to ma wpływa dla wartości przedmiotu zamówienia i co świadczy o szczególnych 
walorach takich towarów. Powyższe jednoznacznie dowodzi, iż Specyfikacja Istotnych Warunków 
Zamówienia w niniejszym postępowaniu jest ewidentnie adresowana do wąskiego grona oferentów, co 
ogranicza tym samym dostęp do postępowania innym uczestnikom z zachowaniem uczciwej konkurencji i 
równego traktowania w myśl art. 7 ust. 1 ustawy Prawa Zamówień Publicznych. W takim przypadku został 
naruszony powyższy artykuł albowiem dopuszczane są tylko towary pochodzące od jednego producenta, co 
jest niedopuszczalne  z uwagi na istniejącą w tym zakresie przedmiotowym konkurencją oraz istnienie 
innych producentów, których odczynniki spełniają parametry użytkowe  i są z powodzeniem używane w 
innych jednostkach służby zdrowia w całej Europie. 

Rekapitulując należy podkreślić, że w/w postępowanie przetargowe dedykowane jest jednemu oferentowi, 
który może złożyć jedyną ważną ofertę tj. RCKiK Katowice, przez co Zamawiający naraża się na zarzuty 
niewłaściwego  wydatkowania  środków  publicznych,  a  co  za  tym  idzie  zakupi  odczynniki  w  cenie  co 
najmniej dwukrotnie wyższej.

Odpowiedź: 
Zamawiający w SIWZ (   pakiet 4 )  wymaga odczynników pochodzących od jednego  producenta .
Przedmiotem przetargu są niezwykle ważne wyroby medyczne do diagnostyki in vitro jakimi są odczynniki  
do serologii transfuzjologicznej . Na wynik badania serologicznego składa się 7-10  różnych odczynników  i 
uzasadnionym i logicznym wydaje się wymaganie , aby pochodziły one od jednego producenta .  
Zamawiający ogłosił postępowanie przetargowe w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, dopuszczając 
tym samym szerokie grono oferentów ,a więc zarzut dedykowania postępowania przetargowego jedynemu 
oferentowi polskiemu nie jest zasadny, a tym bardziej przewidywanie że Zamawiający będzie niewłaściwie  
wydatkował środki publiczne . 
Postawiony przez zamawiającego powyższy warunek nie oznacza ,ze zamawiający narusza zasady uczciwej  
konkurencji lub ją utrudnia , jeżeli  postawiony warunek  jest w stanie spełnić określony wykonawca .

Pytanie 31
dotyczy Pakietu 3 i 4
Wnioskujemy o dokonanie zapisu o dopuszczeniu możliwości rozwiązań równoważnych



Zgodnie z art. 29, ust.3 oraz art.30, ust. 4 prawa zamówień publicznych cyt.: „Opisując przedmiot  
zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w  
ust. 1-3, zamawiający jest obowiązany wskazać, ze dopuszcza rozwiązania równoważne”

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań równoważnych. 

Pytanie 32
dotyczy arkusza cenowego dla Pakietu 3, poz. 8 – kontrola międzynarodowa minimum 4 razy w roku 
do metod kolumnowych i mikrokolumnowych.
Wnioskujemy o wymogu bezpłatności w arkusza cenowym Pakietu 3, poz. 8 .
Wskazujemy, że  Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego jest  zawsze odpłatna  i  element 
związany z odpłatnością tego zobowiązania powinien stanowić część treści oferty i umowy. Warunek ten  
został zawarty już na początku ustawy w definicji pojęcia „zamówienie publiczne” (art.2 pkt. 13 pzp). Tak 
więc zamawiający, udzielając zamówienia na dostawę, usługę czy robotę budowlaną jest zobowiązany do 
zapłaty za to zamówienie. Nałożony przez ustawodawcę rygor odpłatności umów w sprawie zamówienia  
publicznego koreluje w tym samym zakresie z opisanymi w kc umowami, np.: sprzedaży, umowy o dzieło, 
umowy o  roboty  budowlane.Zagadnienie  odpłatności  umów  o  zamówienie  publiczne  związane  jest  ze 
sposobem określania ceny za wykonanie zadania i to nie tylko w samej umowie ale i w specyfikacji.

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga bezpłatnej kontroli międzynarodowej. 

Pytanie 33
dotyczy arkusza cenowego dla Pakietu 3, poz. 8 – kontrola międzynarodowa minimum 4 razy w roku 
do metod kolumnowych i mikrokolumnowych.
Czy  zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  w  ramach  międzynarodowej  kontroli  do  metod 
kolumnowych i mikrokolumnowych kontroli IHiT w Warszawie ?

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody – IHiT  w Warszawie    NIE   prowadzi kontroli międzynarodowej .

Pytanie 34
 dotyczy arkusza cenowego Pakietu 3, poz. 9 – zapewnienie autoryzowanego serwisu oraz przeglądów 
do wirówki ID Centrifuge 6S.
Wnioskujemy o wykreślenie zapisu dotyczącego bezpłatnego autoryzowane serwisu oraz przeglądów do 
wirówki ID Centrifuge 6 S .

Zgodnie z art. 90, ust. 4 ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych cyt.: „Wytwórca, 
importer i dystrybutor wprowadzający do obrotu na terytorium RP lub sprowadzający na terytorium RP w 
celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga fachowej 
instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, 
okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli 
bezpieczeństwa – które zgodnie z instrukcjami używania wyrobu nie mogą być wykonywane przez 
użytkownika – załącza do wyrobu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego 
przedstawiciela do wykonywania tych czynności”.

Mając na uwadze powyższe, jeśli Zamawiający posiada wirówkę DiaMed BioRad, taki wykaz 
powinien posiadać, zgodnie z przytoczonym zapisem ustawy.

Jednoznacznie należy stwierdzić, że powyższy wymóg jest dedykowany tylko jednej firmie, która 
może złożyć jedyną ważną ofertę tj. firmie DiaHem jako autoryzowanego przedstawiciela firmy DiaMed. 
Zamawiający  już  na  etapie  SIWZ  rozstrzygnął  przetarg  na  korzyść  wymienionej  firmy  co  narusza  
podstawowy zapis art. 7 Pzp, która jako jedyna może zagwarantować wymagany autoryzowany serwis. W 
związku  z  powyższym,  bezcelowym jest  rozpisywanie  postępowania  przetargowego  jeśli  jedyną  ważną 
ofertę może złożyć jedna firma tj. DiaHem, której sprzęt jest na wyposażeniu Zamawiającego. 

Odpowiedź: 
Zamawiający  nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu dotyczącego bezpłatnego autoryzowanego serwisu  



oraz przeglądów posiadanej wirówki  ID Centrifuge 6 S. Zamawiający nie może dostosowywać SIWZ do 
warunków technicznych wygodnych dla poszczególnych wykonawców obniżając wymagania techniczne w 
odniesieniu do swoich potrzeb. 

Pytanie 35
Pakiet 3, poz. 10 – dzierżawa klimatyzatora naściennego z montażem.
   W związku z wymaganiem Zamawiającego zapewnienia klimatyzacji pomieszczeń oraz w celu 
przygotowania ważnej oferty prosimy o uzupełnienie wymagań dotyczących dostarczenia oraz montażu 
klimatyzatorów tj.:
-  typu jednostki wewnętrznej 
- nominalnej wydajności chłodniczej jaką Zamawiający wymaga
- wymagania odnośnie sprężarki układu chłodzenia 
- rodzaj sterowania sprężarki
- dopuszczalną wagę jednostki wewnętrznej 
- klasę energetyczną 
- współczynnik EER 
- max. poziom hałasu jednostki wewnętrznej na biegu wysokim do 40 dB (A), 
- max. poziom hałasu jednostki wewnętrznej na biegu niskim do 30 dB (A), 
- sposób odprowadzenia skropli, nie powodujące zawilgocenia elewacji, 
- jednostka zewnętrzna: 
               − sposób mocowania i kotwienie systemowe 
               − uszczelnienie przejść
lub
wydzielenie zapewnienia klimatyzatorów do oddzielnego pakietu

Odpowiedź: 
Pomieszczenie w którym ma być zainstalowany klimatyzator ma  około 50 m 3 i oferent winien zaoferować 
urządzenie pozwalające na utrzymanie temperatury 17-21  0 C w pomieszczeniu . Sposób mocowania  i inne 
techniczne problemy winny być rozwiązane przez stosowną firmę zewnętrzną. 

Pytanie 36
 Dotyczy Pakietu 4, poz. 10 – 13 – krwinki
Czy Zamawiający zgodzi się na podpisanie wraz z umową harmonogramu dostaw, który ułatwi realizację 
zawartej umowy, ze szczególnym wskazaniem na fakt specyficznego cyklu produkcyjnego niektórych 
pozycji przedmiotu zamówienia (krwinki wzorcowe)?
Projekt harmonogramu zobowiązuje się przedłożyć Wykonawca.
Krwinki produkowane są z krwi pozyskiwanej od dawców. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia 
dawcy o odpowiednich fenotypach mogą oddać krew tylko 6 razy w roku pod warunkiem ,że przejdą 
pozytywnie badania wymagane w Banku Krwi. Zatem pozyskanie dawców i cykl pobrań narzuca wytwórcą 
krwinek wykorzystywanych do badań in vitro reżim produkcji w równych odstępach comiesięcznych. 
Ponadto termin ważności produktu wynosi od 5 do 6 tygodni. Kalkulacja potencjalnie 1 dostawy w miesiącu 
z wyłączeniem dostaw na cito pozwoli złożyć Wykonawcy korzystniejszą ofertę cenowo , a zważywszy, że 
laboratorium Zamawiającego jest zarządzane przez doświadczona kadrę nie zachwieje powyższe działanie 
pracą  diagnostów.

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na dostawę krwinek wzorcowych zgodnie z  harmonogramem 
rozumiejąc specyficzny cykl produkcji produktów poz 10-13 pakietu 4 .

Pytanie 37
Dotyczy wzoru umowy § 4, ust. 1
Wnioskujemy o dopisanie „… krwinek 5 tygodni”

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. 



Pytanie 38
Dotyczy pkt. 5 f SIWZ – Certyfikat WE wraz z opinią Jednostki Konsultacyjnej
Czy pod pojęciem Jednostki Konsultacyjnej Zamawiający rozumie w myśl art. 4 ustawy z dnia 22 sierpnia  
1997r. o publicznej służbie krwi: IHiT w Warszawie, Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,  
Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, WIM, Centrum MSWiA oraz Instytuty na terenie 
Unii Europejskiej w myśl Dyrektywy 98/78/WE ?   

Odpowiedź: 
Przytoczona przez pytającego Ustawa z 22 sierpnia 1997r art. 4 dotyczy zadań jednostek konsultacyjnych w 
zakresie pobierania i preparatyki krwi  i tu ustawodawca wymienia wymienione przez pytającego jednostki.
Zamawiający  natomiast  ,  wymaga  posiadania  przez  odczynniki  certyfikatu  WE  i  CE  .Każda  seria  
przeznaczonych  do  obrotu  odczynników  z  wykazu  A ,B musi  mieć  świadectwo jakości  wydane  przez 
laboratorium wyznaczone przez  jednostkę notyfikowaną .  Dla  odczynników produkowanych w Polsce  i 
certyfikowanych przez PCBC  tymi laboratoriami są tylko :
Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie i Wojskowy Instytut Medyczny .
i opinii takiej jednostki żąda zamawiający .do pakietu 3 i 4 . 

Pytanie 39
 Dotyczy Pakiet 3
Czy zgodnie z art. 4, ust 7 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych oraz art.17, ust. 1,  pkt. 2 
ustawy  z  dnia  15  kwietnia  2011  roku  o  działalności  leczniczej  Zamawiający  wymaga  zaoferowania 
produktów będących produktami medycznymi i posiadających znak CE?

Odpowiedź: 
Zamawiający  wymaga  zaoferowania  produktów  posiadających  znak  CE,  a  dla  wyrobów  medycznych 
wykazu  A i  B  również  numer  jednostki  notyfikowanej  .  Dz.  U.  z  23-09-2013  poz  1127  ,dyrektywa  
98/79/WE.
  

Powyższe wyjaśnienia zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 29.04.2014 r.


