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Znak: AE/ZP-27-03/16         Tarnów, 2016-01- 18 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na dostawy 

odczynników do badań serologicznych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w 

Tarnowie. 

 

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści: 

1. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1-5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w 

Pakiecie nr 5 odczynników monoklonalnych w buteleczkach o pojemności 2 ml? 

2. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1-2. Wnioskujemy o wyrażenie zgody na możliwość 

zaoferowania wskazanych odczynników w Pakiecie Nr 1 producenta z Niemiec, 

oznakowanych CE, bez numeru jednostki notyfikowanej, dopuszczonych do obrotu na 

terytorium RP przez Prezesa Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych. 

3. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 2. Wnioskujemy o wyrażenie zgody na możliwość zaoferowania 

wskazanych krwinek wzorcowych w Pakiecie Nr 2 poz. 2 producenta z Niemiec, 

oznakowanych CE, bez numeru jednostki notyfikowanej, dopuszczonych do obrotu na 

terytorium RP przez Prezesa Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych. 

4. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania 

odczynnika Liss-L w opakowaniach 250 ml? 

5. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 3. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania odczynnika standard 

anty-D stosownego do walidacji metod analitycznych/laboratoryjnych w testach 

serologicznych oraz walidacji wirówek laboratoryjnych w tym ustalenia parametrów 

wirowania ? 

6. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 3. Wnioskujemy o wyrażenie zgody na możliwość zaoferowania 

odczynnika standard ant-D, oznakowanego CE, bez numeru jednostki notyfikowanej, 

dopuszczonych do obrotu na terytorium RP przez Prezesa Urzędu Rejestracji Wyrobów 

Medycznych. 

7. Dotyczy Formularza Cenowego, Pakiety Nr 1 - 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

dostarczenie aktualnych instrukcji użytkowania zaoferowanego asortymentu w języku 

polskim przy pierwszej dostawie, zawierających wszystkie niezbędne do bezpośredniego 

użytkowania informacje, informacje dotyczące magazynowania i przechowywania 

zaoferowanego asortymentu w formie książkowej? 

8. Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.9 SIWZ. Wnosimy o obniżenie kary 

umownej do wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy, z uwagi na 

nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?  

9. Dotyczy oceny ofert, termin realizacji reklamacji. Wnioskujemy o zmianę terminu 

realizacji reklamacji do i powyżej 3 dni kalendarzowych na do i powyżej 3 dni roboczych.   

10. Dotyczy ogólnych warunków umowy. Wnosimy o określenie minimalnej ilości 

zmówionego przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ. 
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Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 5 poz. 1-5 odczynników 

monoklonalnych w buteleczkach o pojemności 2 ml. W takim przypadku w każdej pozycji 

należy zaoferować 3 buteleczki po 2 ml. 

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 1-2 surowicy 

antyglobulinowej dopuszczonej do obrotu na terytorium RP przez Prezesa Urzędu Rejestracji 

Wyrobów Medycznych, oznakowanych CE ale bez numeru jednostki notyfikowanej. 

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 2 krwinki wzorcowe O 

Rh+ opłaszczonych przeciwciałami anty-D dopuszczonych do obrotu na terytorium RP przez 

Prezesa Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych, oznakowanych CE ale bez numeru jednostki 

notyfikowanej. 

Ad.4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 poz. 1 LISS-L (płynny standaryzowany 

roztwór soli o niskiej sile jonowej) w opakowaniach po 250 ml, pod warunkiem spełniania pozostałych 

wymagań SIWZ. 

Ad.5 Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 6 poz. 3 Standard anty-D spełniającego 

wymagania określone w SIWZ i Załącznikach do niej.  

Ad. 6 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 poz. 3 Standardu anty-D 

dopuszczonego do obrotu na terytorium RP przez Prezesa Urzędu Rejestracji Wyrobów 

Medycznych, oznakowanego CE ale bez numeru jednostki notyfikowanej. 

Ad. 7 Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu załączenia do oferty instrukcji 

używania zaoferowanego przedmiotu zamówienia, wystawionej przez producenta (w języku 

polskim). co nie zwalnia Wykonawcy, w przypadku wybrania jego oferty, do dostarczenie wraz 

z przedmiotem zamówienia jego instrukcji używania w języku polskim, zgodnie przepisami 

obowiązującymi w tym zakresie. 

Ad. 8 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do ogólnych warunków umowy, w 

sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Ad. 9 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji reklamacji do i powyżej 3 dni 

kalendarzowych na do i powyżej 3 dni roboczych. 

Ad. 10 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do ogólnych warunków umowy, 

w sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. W warunkach szpitalnych trudno określić 

ilu pacjentów będzie wymagało określonych badań, zawsze są to wielkości szacunkowe (na 

podstawie liczby badań z ostatnich okresów, np. ostatnich 12 miesięcy). 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 

 


