
SPZOZ/SAN/ZP/184/2015                                         Strona 1 z 4 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Dział Zamówie ń Publicznych

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26
tel./fax +48 13 46 56 290

e-mail: zam.pub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl
NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS

 ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów
NIP 687-16-40-438     REGON 370 444 345

Rachunek bankowy nr 85 8642 0002 2001 0060 1685 0003     Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Sanok

SPZOZ/SAN/ZP/184/2015                                                  Sanok, dnia 24.11.2015r. 
 
do wszystkich uczestników postępowania 
 
 

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/36/2015  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na dostawę odczynników do oznaczeń immunotransfuzjologicznych mikrometodą wraz z dzierżawą 

niezbędnych urządzeń dla SPZOZ w Sanoku 
 
Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 
 

DOTYCZY przedmiotu zamówienia, wzoru umowy   

 
* Pytanie nr 1  
Wnioskujemy o podanie wysokości kwoty wadium jaką, należy wnieść do w/w postępowania 
przetargowego. 
Odpowiedź: Kwota została podana w SIWZ. 
 
* Pytanie nr 2  
Wymagania Zamawiającego: „W szczególności poprzez istotną zmianę treści oferty rozumie się 
poprawkę skutkującą zmianą / zmianami powodującymi wzrost lub obniżenie wartości (ceny oferty o 
10% w stosunku do wartości wynikających z ceny oferowanej” Proponujemy zmianę w/w zapisu na 
zapis zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych tj.: „ Stwierdzona przez Zamawiającego 
niezgodność treści oferty z SIWZ ma charakter omyłki i poprawienie jej nie spowoduje istotnych 
zmian w treści oferty” 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
* Pytanie nr 3  - dot. wzoru umowy §2 ust.3 
Proponujemy zmianę w/w zapisu projektu umowy na: „Zamawiający zastrzega sobie realizację 
zamawianego asortymentu na podstawie osobno składanych zamówień, przy czym zamawiane ilości 
w zależności od potrzeb Zamawiającego mogą ulec zmniejszeniu /zwiększeniu w stosunku do ilości 
określonych w załączniku nr 1, w zależności od aktualnego zapotrzebowania, jednak nie więcej niż o 
20%” 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
* Pytanie nr 4 – dot. wzoru umowy §4 ust.10 
Proponujemy zmianę w/w zapisu projektu umowy na: „Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu 
umowne odsetki za niezapłacenie faktur w terminie i wysokości ustawowej należności w skali roku” 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
* Pytanie nr 5  
Czy Komisja przetargowa (Zamawiający) będzie prowadził niniejsze postępowanie przetargowe 
zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów jakich może 
żądać zamawiający od wykonawców oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane z dnia 19 
lutego 2013r. (Dz.U. 2013 poz,231) w tym będzie sankcjonował (czyli uzna) prawo wykonawcy 
wynikające z §6. 
Odpowiedź: Postępowanie prowadzone jest zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami. 
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* Pytanie nr 6  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie instrukcji stosowania odczynników i kart w formie 
książkowej (zbindowanej) tylko przy pierwszej dostawie odczynników? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
* Pytanie nr 7 
Wnosimy o podanie jakiego producenta krwinek do badania grup krwi Zamawiający będzie używał do 
przeprowadzenia wskazanych badań przy użyciu oferowanych mikrokart do badania grup krwi. 
Odpowiedź: Zamawiający nie będzie wykonywał badania grup krwi mikrometodą, zatem ta 
informacja nie jest konieczna. 
 

* Pytanie nr 8 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pipety elektronicznej dedykowanej do systemu 
pochodzącej od innego producenta niż oferowany system do mikrometody? 
Odpowiedź: NIE  
 
* Pytanie nr 9 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wirówki na maksimum 12 mikrokart?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie wirówki na maksimum 10 mikrokart. 
 
* Pytanie nr 10 
Zgodnie z wymaganiem zamawiającego cyt.: „System do mikrometody kolumnowej żelowej składający 
się z wirówki na maksimum 10 mikrokart, automatycznej pipety dedykowanej do systemu, 
elektronicznej pipety dedykowanej do systemu, dyspensera rozcieńczalnika”, wnioskujemy o podanie 
producenta inkubatora, którego będzie używał Zamawiający,  jako niezbędnego do wykonania 
wyspecyfikowanych przez badań.  
Wnioskujemy o merytoryczne uzasadnienie braku w SIWZ inkubatora, jako urządzenia niezbędnego,  
wchodzącego w skład oferowanego systemu, do przeprowadzenia wyspecyfikowanych przez 
Zamawiającego badań mikrometodą żelową kolumnową. 
Odpowiedź: Zamawiający posiada na wyposażeniu cieplarkę, którą będzie używał do pracy z 
mikrometodą. 
 
* Pytanie nr 11 
Wnosimy o wykreślenie wymagania: Wszystkie oferowane sprzęty, karty i odczynniki winne być 
wystawione od jednego producenta (sprzęt, mikrokasety, odczynniki, krwinki) 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania jednego systemu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami dla pracowni serologii transfuzjologicznej. Przepisy mówią, że każda oferowana metoda 
powinna pochodzić od jednego producenta i nie należy mieszać używanych mikrometod, dlatego 
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. Zamawiający również kieruje się troską o dobro pacjenta 
żądając w pełni zwalidowanego wyniku, a posiadanie jednej mikrometody dla sprzętu, kart i 
odczynników taką walidację mu zapewnia. 
 
* Pytanie nr 12 
Wnosimy o dopuszczenie kontroli zewnętrznej wykonywanej w IHiT w Warszawie jako równoważnej 
dla wyspecyfikowanej kontroli międzynarodowej zewnętrznej. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza inne zewnętrzne kontrole międzynarodowe typu Labquality, 
jednak kontrola IHiT w Warszawie nie jest równoważna, ponieważ nie ma rangi międzynarodowej.  
 
* Pytanie nr 13 
Wnosimy o wykreślenie poz. 3 formularza przedmiotu zamówienia lub wyrażenie zgodny na 
zaoferowanie wyspecyfikowanej karty pochodzącej od innego producenta 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
* Pytanie nr 14 
Wnosimy o zmianę zapisu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia poprzez dopuszczenie 
możliwości zaoferowania odczynników anty-A, anty-B, anty-D  zawierających odczynniki z dwóch 
różnych serii tego samego klonu.   
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Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający dla bezpieczeństwa pacjenta 
uznaje za zasadne używać dwóch różnych klonów anty A, anty B, anty D. 
 
* Pytanie nr 15 
Pozycja 6 – grupa krwi Dawcy z D VI+ 
Wnosimy o wykreślenie pozycji 6 ponieważ w pozycji 7 Zamawiający przewidział zakup karty do 
badania chorych czyli biorców.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający przypomina, że w przypadku 
wystąpienia konfliktu matczyno – płodowego i tak należy sprawdzić antygen D za pomocą 
odczynnika wykrywającego DVI (DVI+) 
 
* Pytanie nr 16 
Wnosimy o dopuszczenie karty ABD/ABD  z wymaganiem aby były innej serii o tych samych 
klonach  niż z w pozycji 8 arkusza cenowego LUB  odstąpienie od zakupu w/w karty. 
Wnosimy o wykreślenie zapisu/wymagania w formularzu przedmiotu zamówienia załączniku dla poz 
9 jako niezgodnego. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający w trosce o dobro i bezpieczeństwo 
pacjenta zdecydował używać 2 różnych klonów anty A, anty B, anty D, których nazwy należy  
 
* Pytanie nr 17 
Wnosimy o uwzględnienie zmian poprzez wykreślenie wymagania zaoferowania nakłuwaczy do 
drenów 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Nakłuwacze będą używane przez pracownię serologii 
transfuzjologicznej. Zamawiający nie ma możliwości zakupu nakłuwaczy w inny sposób dlatego 
zamieścił je w tym postępowaniu przetargowym. 
 
* Pytanie nr 18 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płynu do konserwacji krwinek czerwonych 
pochodzących od innego producenta niż oferowana mikrometoda? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
* Pytanie nr 19 
Wnosimy o dopuszczenie opinii odmiennej jednostki niż wyspecyfikowana w siwz czyli opinii 
równoważnej lub odstąpienie od wymagania. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający musi przestrzegać przepisów dla 
pracowni serologii transfuzjologicznej, a te stanowią, że każda oferowana mikrometoda na rynku 
polskim musi posiadać pozytywną opinię IHiT w Warszawie. 
 
* Pytanie nr 20 
Czy w związku ze specyfiką asortymentową niezbędną do wykonania badań z zakresu serologii 
immunotransfuzjologicznej oraz cyklem produkcyjnym (m. in. krwinek wzorcowych) Zamawiający 
wyrazi zgodę, aby dostawa asortymentu odbywała się średnio raz na miesiąc, zgodnie z załączonym 
do oferty harmonogramem dostaw na dany rok (zgodnie z wymogiem granicznym), uwzględniającym 
technologię produkcji asortymentu, a kryterium "termin wykonania -dostawy" będzie dotyczył dostaw 
pilnych "na cito" zgodnie z deklaracją wykonawcy w ofercie max do 5 dni roboczych? 
Odpowiedź: TAK 
 
* Pytanie nr 21 
Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga, aby nakłuwacze do drenów (poz. 13 - 
formularza przedmiotu zamówienia, cenowego) posiadały kaptur umożliwiający nałożenie 
nakłuwacza na probówkę o średnicy 10 lub 12 mm, który zapobiega jednocześnie rozpryskiwaniu 
krwi przy nakłuwaniu drenów? 
Odpowiedź: TAK 
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* Pytanie nr 22 
Prosimy o doprecyzowanie czy wymagane nazwy klonów oferowanych odczynników (poz. 6, 7, 8 i 9) 
należy podać w kolumnie "Producent"? 
Odpowiedź: TAK 
 
 
 
 
 

   Z poważaniem  
 

 
 
 
 
 

UWAGA!!!  
Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ na zaoferowany 
przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu 
cenowym przedmiotu zamówienia. 
 
 
 

 


