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Znak: AE/ZP-27-02/17                        Tarnów, 2017-01-30 

 

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 jednego z Wykonawców o następującej treści: 

1. Dotyczy Pakietów Nr: 1, 2, 3, 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie aktualnych 

instrukcji użytkowania zaoferowanego asortymentu w języku polskim tylko przy pierwszej 

dostawie zawierających wszystkie niezbędne do bezpośredniego użytkowania informacje, 

informacje dotyczące magazynowania i przechowywania zaoferowanego asortymentu w formie 

książkowej? 

2. Dotyczy Pakietu Nr 2. Wnioskujemy o wyspecyfikowanie w tabeli formularza cenowego  

w zakresie Pakietu nr 2 wraz z podaniem ilości, zestawów krwi kontrolnej. 

3. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 2. Dotyczy wymaganych parametrów w Pakiecie nr 2, poz. 2 – 

PBS. Wnioskujemy o zmianę wskazanego wyżej zapisu na zgodny z aktualnie obowiązującymi 

wytycznymi IHiT w Warszawie tj.: „PBS – zbuforowany fizjologiczny roztwór soli NaCl o pH 

6,85 – 7,2” 

4. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 2. Wnioskujemy o dopuszczenie dla wskazanej pozycji 

asortymentowej krwinek wzorcowych do  0 Rh+ oznakowanych znakiem CE bez udziału 

jednostki notyfikowanej, spełniających wymagania zasadnicze zgodnie z Dyrektywą 98/79/WE 

oraz dopuszczonych do obrotu i używania na terenie Polski. 

5.  Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania krwinek wzorcowych do 

wykrywania przeciwciał stosowanych do badań prowadzonych metodą szkiełkową i 

probówkową? 

6. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1 i 3. Czy Zamawiający będzie używał wskazanych wyżej krwinek 

wzorcowych do badań metodą mikrokolumnową, jeśli tak to wnioskujemy o podanie nazwy 

producenta używanej przez Zamawiającego mikrometody. 

7. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2. Wnioskujemy o dopuszczenie możliwości zaoferowania surowicy 

antyglobulinowej monowalentnej oznakowanej znakiem CE bez udziału jednostki notyfikowanej, 

spełniającej wymagania zasadnicze zgodnie z Dyrektywą 98/79/WE oraz dopuszczonej do obrotu 

i używania na terenie Polski. 

8. Dotyczy Pakietów Nr: 1, 3, 4. Wymaganie: „Data ważności – minimum 12 miesięcy od daty 

dostawy”. Wnioskujemy o zmianę wymagania Zamawiającego na: „Data ważności – minimum 6 

miesięcy od daty dostawy”. 

9. Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.10 i 11 SIWZ. Wnioskujemy o zmianę zapisów 

dotyczących kar umownych od wartości umownej netto.  

10. Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.11 SIWZ. Wnioskujemy o ujęcie w ogólnych 

warunkach umowy zapisu: „W przypadku odstąpienia od umowy i rozwiązania umowy z winy 

Zamawiającego, Wykonawca naliczy karę umowną w wysokości 20% wartości brutto 

niezrealizowanej części umowy”. 

11. Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.16 SIWZ. Wnosimy o określenie minimalnej 

ilości opisanego przedmiotu zamówienia np. 80% w stosunku do ilości określonej w formularzu 

asortymentowo - cenowym.  
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Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza w zakresie Pakietów Nr: 1, 2, 3, 4 dostarczenie tylko przy pierwszej 

dostawie aktualnych instrukcji użytkowania zawierających wszystkie niezbędne do bezpośredniego 

użytkowania informacje dotyczące magazynowania i przechowywania zaoferowanego asortymentu 

zaoferowanego asortymentu w języku polskim.  

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie zmian do Formularza Cenowego w  zakresie 

Pakietu Nr 2.  

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie zmian do Formularza Cenowego w  zakresie 

Pakietu Nr 2 poz. 2, w której to pozycji oczekuje zaoferowania krwinek wzorcowych O Rh+ 

opłaszczonych przeciwciałami anty-D /SKWO+/. „PBS”  jest przedmiotem zamówienia w Pakiecie 

Nr 4 poz. 2. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 2 PBS – zbuforowany 

fizjologiczny roztwór soli NaCl o pH 6,85 – 7,2, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań 

określonych w SIWZ i Załącznikach do niej. 

Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 2 krwinek wzorcowych 

do  0 Rh+ oznakowanych znakiem CE bez udziału jednostki notyfikowanej, zaoferowane krwinki 

winny spełniać wymagania określone w SIWZ i Załącznikach do niej. 

Ad. 5 W Pakiecie Nr 2 poz. 1 Zamawiający wymaga zaoferowania krwinek wzorcowych  

do wykrywania przeciwciał spełniających wymagania określone w SIWZ i Załącznikach do niej. 

Ad. 6 Zamawiający informuje, że zaoferowanych w Pakiecie Nr 2 poz. 1 i 3 krwinek wzorcowych nie 

będzie używał do badań metodą mikrokolumnową. 

Ad. 7 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 2 surowicy 

antyglobulinowej monowalentnej oznakowanej znakiem CE bez udziału jednostki notyfikowanej, 

zaoferowana surowica winna spełniać wymagania określone w SIWZ i Załącznikach do niej. 

Ad. 8 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakietach Nr: 1, 3, 4 przedmiotu 

zamówienia z datą ważności minimum 6 miesięcy od daty dostawy. 

Ad. 9 Zamawiający nie wyraża zgody na naliczanie kar umownych, o których mowa w pkt. XIV.10  

i 11 od wartości netto. 

Ad. 10 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do ogólnych warunków umowy w pkt. 

XIV.11 SIWZ zmian zaproponowanych w pytaniu. W sprawach nie uregulowanych w umowie 

zastosowanie będą miały przepisy Prawa zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.  

Ad. 11 Ze względu na specyfikę działalności, Zamawiający nie jest w stanie określić ilu pacjentów  

wymagających konkretnego badania będzie miał w ciągu 12 miesięcy, nie jest więc w stanie określić 

stopnia zużycia poszczególny odczynników ujętych w Formularzu Cenowym. Jednocześnie 

Zamawiający informuje, że wielkość zapotrzebowania na asortyment ujęty w niniejszym 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego został oszacowany z należytą staranności,  

z uwzględnieniem zużycia w ostatnich 12 miesiącach. 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 


