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do wszystkich uczestników postępowania 
 

 
dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/35/2019 prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego  na dostawę odczynników do oznaczeń immunotransfuzjologicznych 
mikrometodą  wraz z dzierżawą niezbędnych urządzeń dla  potrzeb  SPZOZ Sanok    

 

DOTYCZY  przedmiotu zamówienia  
 

 
* Pytanie nr 1 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgodnie z treścią SIWZ dla produktów, których 
wytwórca nie zaklasyfikował jako wyroby medyczne, tj. w szczególności dla zestawów do 
zewnętrznej kontroli jakości, nakłuwacze do drenów oraz końcówek do pipet, nie wymaga 
znaku CE?  

Odpowiedź:  Zamawiający potwierdza, że nie wymaga znaku CE dla produktów, które zostały 
niezaklasyfikowane jako wyroby medyczne.    

 
* Pytanie nr 2 

 Prosimy o potwierdzenie, że wymóg złożenia certyfikatów zgodności wystawionych przez 
Jednostką Notyfikującą dotyczy tylko produktów z listy A i B? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza wymóg złożenia certyfikatów zgodności wystawionych 
przez Jednostkę Notyfikującą tylko dla produktów z listy A i B.   

 
* Pytanie nr 3 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga podania nazw klonów do oferowanych 
odczynników dla pozycji nr 6 „Badanie grupy krwi na jednej karcie w zakresie: anty-A, anty-
B, anty- AB, anty-D(VI+) Anty-D(VI-) Kontrola” formularza asortymentowo-cenowego 
załącznika nr 2 do SIWZ? 
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Odpowiedź:  Zamawiający potwierdza, ze wymaga podania nazw klonów do odczynników dla 
pozycji nr 6 formularza asortymentowo-cenowego załącznika nr 2 do SIWZ.  

 
 
* Pytanie nr 4 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaoferowania pipet automatycznych, 
multidozujących, nieelektronicznych dedykowanych do systemu (jak w „Formularzu 
przedmiotu zamówienia, cenowym” pkt. 17, a nie jak w „Wymaganiach granicznych” w tymże 
formularzu)? 

 Odpowiedź: Zamawiający wymaga tylko pipet automatycznych, multidozujących, 
nieelektronicznych dedykowanych do systemu.  

 
* Pytanie nr 5 

Prosimy o doprecyzowanie czy zgodnie z brzmieniem wymagań granicznych (formularz 
przedmiotu zamówienia, cenowy) Zamawiający oczekuje „Dostawa wg harmonogramu na 
dany rok (ma być załączony do oferty)”, natomiast kryterium oceny ofert „Termin wykonania- 
dostawy” dotyczy dostaw pilnych „na cito”, zgodnie z deklaracją Wykonawcy w treści oferty 
maksymalnie do 4 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia? 

Odpowiedź:  Zamawiający oczekuje załącznika „Dostawa wg harmonogramu na dany rok” 
oraz potwierdza, ze „Termin wykonania – dostawy ” dotyczy dostaw pilnych „na cito”. 

 
* Pytanie nr 6 

Czy Zamawiający dopuści termin załatwienia reklamacji wynoszący 14 dni, co podyktowane 
jest procedurą producenta i jego siedzibą poza granicami RP?  

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza termin załatwienia reklamacji do 14 dni.  

 
* Pytanie nr  7 Czy Zamawiający wymaga podania numeru katalogowego produktu w 
kolumnie „Producent” w załączniku (Formularz przedmiotu zamówienia, cenowy 
SPZOZ/PN/35/2019)? 

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga podania numeru katalowego produktu w kolumnie 
„Producent” w załączniku (Formularz przedmiotu zamówienia, cenowy). 

 
 
 

Z poważaniem 
 

 


