
Lublin, dnia 8 września  2011 r.  

SzNSPZOZ. N-ZP-372-53/11

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W związku ze skierowanymi zapytaniami dotyczącymi  dostawy odczynników laboratoryjnych, 
Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie  1:  Czy  w  związku  ze  stopniowym  wycofywaniem  się  Producenta  z  produkcji  testów 
grzebieniowych  Zamawiający  w  Zestawie  nr  5  poz.  8  dopuści  testu  immunochromatograficzny 
kasetkowy ?
ODP: 
Zamawiający dopuszcza w Zestawie 5 poz. 8 test immunochromatograficzny kasetkowy oraz 
pozostawia test grzebieniowy HCV jakościowy, w załączeniu poprawiony załącznik nr 2.

Pytanie 2:  Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zestawie 6 odczynnika Standard anty-D 
(poz. 9) w opakowaniach 10x2ml.
ODP:  Zamawiający dopuszcza w Zestawie 6 odczynnik Standard anyt-D (poz 9) opakowaniu 10 x 
2 ml.  W załączeniu poprawiony załącznik nr 2.

Pytanie 3: Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 1-2 i 3-4 odczynników
jednego klonu ale dwóch różnych serii?
ODP:  Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 1-2 i 3-4 odczynników jednego 
klonu ale dwu różnych serii. 

Pytanie 4:  Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 9 odczynnika standard – 
anty-D w opakowaniach 10x2 ml?
ODP: Zamawiający dopuszcza w Zestawie 6 odczynnik Standard anyt-D poz 9 opakowania 10 x 2 
ml.  W załączeniu poprawiony załącznik nr 2.

Pytanie 5:   Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia do oferty Opinii Instytutu Hematologii i 
Transfuzjologii dla odczynników z pozycji nr 10 i 14?
ODP: Tak Zamawiający odstępuje od wymogu dołączenia do oferty opinii Instytutu Hematologii 
i Transfuzjologii dla odczynników  z pozycji nr 10 i 14.

Pytanie 6:   (Załącznik nr 6) Czy Zamawiający nie nastąpiła pomyłki w podaniu nazwy ustawy o 
wyrobach  medycznych?  Aktualnie  obowiązuje  ustawa  z  dnia  20  maja  2010  r.  o  wyrobach 
medycznych  (Dz.  U.  2010  nr  107,  poz.  679).  Ustawa  z dnia  20  kwietnia  2004r  przestała 
obowiązywać.
ODP:   Odczynniki  powinny  spełniać  wymagania  ustawy o  wyrobach medycznych.  W załączeniu 
poprawiony załącznik nr 6.

Pytanie 7:   Zestaw 8 - czy Zamawiający wyraża zgodę aby karty charakterystyk substancji 
niebezpiecznych zostały załączone w formie elektronicznej na CD lub zbindowane osobno i 
podpisane tylko na pierwszej stronie?
ODP: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 8:   Zestaw 8 - czy Zamawiający wyraża zgodę aby ulotki odczynnikowe zostały 
załączone - zbindowane osobno i podpisane tylko na pierwszej stronie?



ODP: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 9:   Zestaw 8 - czy Zamawiający wyraża zgodą na ustalenie czasu dostawy odczynników 
na 5 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia?
ODP: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 9:   Zestaw 8 - załącznik nr 3a §3 ust 3 - czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę 
zapisu na „W wypadku określonym w ust. 2 oraz w przypadku niewykonania umowy przez 
Wykonawcę w ustalonym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić obowiązki będące 
przedmiotem umowy u dowolnie wybranego przez siebie sprzedawcy, a różnicą kosztów 
pomiędzy ceną zakupu oraz ceną produktu z niniejszej umowy obciąży Wykonawcę. 
Uprawnienie Zamawiającego jest niezależne od możliwości żądania przez Zamawiającego 
zapłaty kar umownych określonych w §9 niniejszej umowy."
ODP: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 10:   Zestaw 8 - załącznik nr 3a §5 ust. 1 — czy Zamawiający wyraża zgodę na 
zmianę dopisanie zdania: „Braki ilościowe Zamawiający zgłosi Wykonawcy do 3 dni 
roboczych od przyjęcia dostawy, zaś wady jakościowe najpóźniej w ostatnim dniu ważności 
produktu."
ODP: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów w §5 ust. 1 załącznika nr 3a, który 
otrzymuje  brzmienie:  „Braki  ilo ściowe  i  jakościowe  ujawnione  po  rozpakowaniu  towaru 
podlegają reklamacji. Braki ilo ściowe Zamawiający zgłosi Wykonawcy do 3 dni roboczych 
od  przyjęcia  dostawy,  zaś  wady  jakościowe  najpóźniej  w  ostatnim  dniu  ważności 
produktu."

Pytanie 11:  Zestaw 8 - załącznik nr 3a §5 ust. 2 — czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę 
na: W przypadku niedostarczenia towaru w określonym terminie lub dostarczenia towaru, 
który podlega  zwrotowi  ze względu  na  niespełnianie  warunków jakościowych 
określonych  w niniejszej umowie, Zamawiający może dokonać zakupu reklamowanego 
towaru u dowolnie wybranego przez siebie sprzedawcy a różnicą kosztów pomiędzy ceną 
zakupu oraz ceną produktu  z  niniejszej  umowy  obciąży Wykonawcę.   Uprawnienie to jest 
niezależne od możliwości żądania przez Zamawiającego zapłaty kar umownych określonych w §9 
niniejszej umowy.”?
ODP:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 12:   Zestaw 8 - załącznik nr 3a §9 ust 2 pkt. l - czy Zamawiający wyraża zgodę na 
obniżenie kary umownej do 50 zł?
ODP:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 13:   Zestaw 8 - załącznik nr 3a §9 ust, 2 pkt. 2 - czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę 
na 10% niezrealizowanej części umowy?
ODP:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 14:   Zestaw 8 - załącznik nr 3a §10 ust. 2 - czy nie nastąpiła pomyłka w numeracji akapitów ? 
Czy nie powinno być 1) i 2) ?
ODP: §10 ust. 2  Załącznika nr 3a otrzymuje brzmienie: „Strony przewidują możliwość dokonania 
zmian postanowień zawartej umowy pod warunkiem, że zmiany wynikają z:

1) zmiany stawki podatku VAT – odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT, względem 
dostaw do których mają zastosowanie zmienione przepisy,

2) wystąpienia  okoliczności,  których   nie  można  było  przewidzieć  przed  wszczęciem 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, skutkujących tym, iż zrealizowanie 
założonego pierwotnie celu umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe lub zmiany te są 



korzystne  dla  Zamawiającego;  zmiana  nie  może  spowodować  zmiany  wynagrodzenia 
Wykonawcy.”

Pytanie 15:   Zestaw 8 - załącznik nr 3a §10 ust. 2 pkt. l (3?) Czy Zamawiający wyraża zgodę na 
zamianę na: „zmiany stawki podatku VAT - odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT, względem 
dostaw do których mają zastosowanie zmienione przepisy. Strony ustalają, że ceny netto są niezmienne 
przez cały okres trwania umowy. W sytuacji zmiany stawki podatku VAT, do cen netto wynikających z 
niniejszej umowy zostania doliczony odpowiedni podatek VAT, obowiązujący w dniu wystawienia 
faktury VAT."?
ODP: Tak, zamawiający wyraża zgodę na zamianę zapisów §10 ust. 2 pkt. l  załącznika nr 3a, który 
otrzymuje brzmienie:
1) zmiany stawki podatku VAT – odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT, względem dostaw 
do których mają zastosowanie zmienione przepisy. Ceny netto są niezmienne  przez cały okres 
trwania umowy. W sytuacji zmiany stawki podatku VAT, do cen netto wynikających z niniejszej 
umowy zostanie doliczony odpowiedni podatek VAT, obowiązujący w dniu wystawienia faktury 
VAT."
W  związku  z  powyższym  zmianie  ulega  punkt  18.10.  SIWZ,  który  otrzymuje  brzmienie 
Zamawiający  przewiduje możliwość  dokonania  zmian  postanowień  zawartej  umowy  pod 
warunkiem, że zmiany wynikają z:

1) zmiany stawki podatku VAT – odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT, względem 
dostaw do których mają zastosowanie zmienione przepisy. Ceny netto są niezmienne przez 
cały  okres  trwania  umowy.  W  sytuacji  zmiany  stawki  podatku  VAT,  do  cen  netto 
wynikaj ących  z  niniejszej  umowy  zostanie  doliczony  odpowiedni  podatek  VAT, 
obowiązujący w dniu wystawienia faktury VAT.
2)  wystąpienia  okoliczności,  których   nie  można  było  przewidzieć  przed  wszczęciem 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, skutkujących tym, iż zrealizowanie 
założonego pierwotnie celu umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe lub zmiany te są 
korzystne  dla  Zamawiającego;  zmiana  nie  może  spowodować  zmiany  wynagrodzenia 
Wykonawcy.

Pytanie 16:   Zestaw 8 - załącznik nr 3a §11 pkt. 3 i 4 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na 
dopisanie „i otrzymania potwierdzenia odbioru faxem"?
ODP: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 17: Zestaw 8 - załącznik nr 3b §1 - Czy nie nastąpiła omyłka pisarska w treści projektu 
umowy dzierżawy? Postępowanie przetargowe oraz umowa dotyczy dzierżawy, zaś ww. paragrafie
Zamawiający powołuję się w terminologii na "najem" aparatury. W związku z faktem, iż prawo
cywilne rozróżnia te dwie instytucje oddania w płatne użytkowanie rzeczy - prosimy o
poprawienie omyłki pisarskiej, by treść umowy była zgodna z przedmiotem postępowania,
jakim jest dzierżawa aparatury."
ODP: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 18:   Zestaw 8 - załącznik nr 3b §1 oraz §2 ust l oraz ust. 3; §5 ust. 2; §8 ust. 2 pkt. l Czy 
w przypadku podpisania umowy w zakresie zestawu nr 8 zostaną zmienione zapisy w tych 
paragrafach zgodnie z nazwą zestawu ?
ODP: Nazwa zestawu 8 otrzymuje brzmienie: Najem aparatu Mini Vidas z dostawą odczynników. W 
załączeniu poprawiony załącznik nr 1 i 2 dot. zestawu 7 i 8.

Pytanie 19: Zestaw 8 - załącznik nr 3b §2 ust. l - Czy Zamawiający wyraża zgodę na 
doprecyzowanie dostarczenia i instalacji analizatora w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy?
ODP: Tak, zamawiający wyraża zgodę na  dostarczenie i instalacji analizatora w ciągu 30 dni od 
daty  podpisania  umowy.  §2  ust.  l   załącznik  nr  3b  otrzymuje  brzmienie:  „Wykonawca 



zobowiązuje dostarczyć   oraz zainstalować  system do badań  serologicznych  w siedzibie 
Zamawiającego  w  Lublinie  przy  ul.  Abramowickiej  2  we  własnym zakresie
 i na swój koszt w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.

Pytanie 20:   Zestaw 8 - załącznik nr 3b §2 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie ustępów 4-7 
tj:
4) Zamawiający zobowiązany jest używać przedmiotu dzierżawy w laboratorium Zamawiającego. 
Zmiana lokalizacji przedmiotu dzierżawy jest możliwa jedynie po pisemnym wyrażeniu zgody przez 
Wykonawcę.  Zamawiający  ponadto  nie  ma prawa oddania  przedmiotu  dzierżawy w używanie 
osobom trzecim bez  pisemnej  zgody  Wykonawcy oraz  nie  jest  uprawniony do ustanawiania  na 
przedmiocie dzierżawy jakichkolwiek praw na rzecz osób trzecich, ani do przelewania swoich praw 
wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.
5) Z  chwilą  odbioru  przedmiotu  dzierżawy,  wszelkie  ryzyko  związane  z  jego  używaniem 
przechodzi  na  Zamawiającego.  Zamawiający zobowiązany jest używać przedmiotu  dzierżawy 
zgodnie  z  przeznaczeniem  oraz  instrukcjami  producenta  oraz  utrzymywać  go  w  stanie 
odpowiadającym normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu.
6) Zamawiający nie będzie dokonywał jakichkolwiek zmian czy przeróbek przedmiotu dzierżawy, 
ani usuwał, odłączał lub dołączał jakichkolwiek części bez pisemnej zgody Wykonawcy.
7) Zamawiający ma obowiązek ubezpieczyć przedmiot dzierżawy od kradzieży i od zdarzeń 
losowych na własny koszt.
ODP: Zamawiający  dopisuje  w  załącznik  nr  3b w  §2  ust.  4-6,  które  otrzymują  brzmienie: 
„4) Zamawiający zobowiązany jest używać przedmiotu najmu w laboratorium Zamawiającego. Zmiana 
lokalizacji przedmiotu najmu jest możliwa jedynie po pisemnym wyrażeniu zgody przez Wykonawcę. 
Zamawiający ponadto nie ma prawa oddania przedmiotu najmu w używanie  osobom trzecim bez 
pisemnej  zgody  Wykonawcy  oraz  nie  jest  uprawniony  do  ustanawiania  na  przedmiocie  najmu 
jakichkolwiek praw na rzecz osób trzecich, ani do przelewania swoich praw wynikających z niniejszej 
umowy na osoby trzecie.
5) Z chwilą odbioru przedmiotu najmu, wszelkie ryzyko związane z jego używaniem przechodzi  
na   Zamawiającego.   Zamawiający  zobowiązany  jest  używać  przedmiotu   najmu  zgodnie  z
przeznaczeniem oraz instrukcjami  producenta oraz utrzymywać  go w stanie odpowiadającym
normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu.
6)  Zamawiający nie będzie dokonywał  jakichkolwiek zmian czy przeróbek przedmiotu najmu, ani 
usuwał, odłączał lub dołączał jakichkolwiek części bez pisemnej zgody Wykonawcy.”

Pytanie 21:   Zestaw 8 - załącznik nr 3b § 3 - Czy Zamawiający może doprecyzować do czego odnosi 
się -„ust. 2"- w §3 ust, l pkt. 2?
ODP: § 3 ust. l pkt. 2 otrzymuje brzmienie: „W przypadku niewykonania umowy przez Wykonawcę 
w ustalonym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić obowiązki będące przedmiotem umowy u 
dowolnie  wybranego  przez  siebie  wykonawcy  na  koszt  i  ryzyko  Wykonawcy.  Uprawnienie 
Zamawiającego  jest  niezależne  od  możliwości  żądania  przez  Zamawiającego  zapłaty  kar 
umownych określonych w § 8 niniejszej umowy.”

Pytanie 22:   Zestaw 8 - załącznik nr 3b § ust 2 - zakładając, że pkt ten odnosi się do czasu naprawy 
usterki czy naprawy czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie tego ustępu ze wzoru umowy?
Analizator przez okres trwania umowy pozostaje własnością wykonawcy i wszelkie naprawy
usterek mogą być wykonywane tylko przez autoryzowanego producenta analizatora - zlecanie
go innym wykonawcom może spowodować uszkodzenie analizatora -większe niż pierwotne.
ODP: Zamawiający nie może odpowiedzieć  na to pytanie,  ponieważ  wykonawca nie wskazał 
numeru paragrafu umowy, którego dotyczy pytanie.
Pytanie 23:   Zestaw 8 - załącznik nr 3b §8 ust 2 pkt. l - czy Zamawiający wyraża zgodę na 
obniżenie kary umownej do 50 zł?
ODP: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.



Pytanie 24:   Zestaw 8 - załącznik nr 3b §9 ust, 2 pkt. l - Czy Zamawiający wyraża zgodę na 
zamianę na: „zmiany stawki podatku VAT - odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT. Strony 
ustalają, że opłata dzierżawna netto jest niezmienna przez cały okres trwania umowy. W sytuacji 
zmiany stawki podatku VAT, do ceny miesięcznej dzierżawy netto wynikającej z niniejszej 
umowy zostanie doliczony odpowiedni podatek VAT, obowiązujący w dniu wystawienia faktury 
VAT.
ODP:  Załącznik nr 3b §9 ust, 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: „zmiany stawki podatku VAT 
- odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT. Strony ustalają, że opłata najmu netto jest 
niezmienna przez cały okres trwania umowy. W sytuacji zmiany stawki podatku VAT, do 
ceny  miesięcznej  najmu  netto  wynikającej  z niniejszej  umowy  zostanie  doliczony 
odpowiedni podatek VAT, obowiązujący w dniu wystawienia faktury VAT. 

W  związku  z  powyższym  zmianie  ulega  punkt  18.10.  SIWZ,  który  otrzymuje  brzmienie 
Zamawiający  przewiduje możliwość  dokonania  zmian  postanowień  zawartej  umowy  pod 
warunkiem, że zmiany wynikają z:
1) zmiany stawki podatku VAT – odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT, względem 
dostaw do których mają zastosowanie zmienione przepisy. Ceny netto są niezmienne przez cały 
okres trwania umowy. W sytuacji  zmiany stawki podatku VAT, do cen netto  wynikających z 
niniejszej umowy zostanie doliczony odpowiedni podatek VAT, obowiązujący w dniu wystawienia 
faktury VAT.
2) wystąpienia okoliczności, których  nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego, skutkujących tym, iż zrealizowanie założonego pierwotnie 
celu umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego; 
zmiana nie może spowodować zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,
3)  zmiany  stawki  podatku VAT -  odpowiednio  do zmiany stawki  podatku VAT.  Opłata 
najmu netto jest niezmienna przez cały okres trwania umowy. W sytuacji zmiany stawki 
podatku VAT, do ceny miesięcznej najmu netto wynikającej z niniejszej umowy zostanie 
doliczony odpowiedni podatek VAT, obowiązujący w dniu wystawienia faktury VAT

Pytanie 25:   Zestaw 8 - załącznik nr 3b §10 pkt, 3 i 4 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na 
dopisanie „i otrzymania potwierdzenia odbioru faxem"?
ODP: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 26:   Zestaw 8 – przy odczynniku testosteron brak jest numeracji pozycji – Czy 
Zamawiający wyraża zgodę na zamianę numeracji i w poz. Testosteron nadać nr 13 i 
kontynuować dalej numeracje?
ODP: Tak Zamawiający wyraża zgodę na zmianę numeracji w pozycji testosteron numer 13 i 
kontynuowanie dalszej numeracji – Zestaw 8 ptk. 2 formularz cenowy: odczynniki do apartu Mini 
Vidas strona 2 z 3

Pytanie 27:   Czy Zamawiający zgodzi się na podpisanie wraz z umową harmonogramu dostaw, który 
ułatwi  realizację  zawartej  umowy,  ze  szczególnym  wskazaniem  na  fakt  specyficznego  cyklu 
produkcyjnego pozycji 12,13  zestawu nr 6

Proponujemy  wprowadzenie  zapisu  do  projektu  umowy  o treści:  „dostawy  krwinek 
realizowane będą  zgodnie z wcześniej ustalonym przez strony harmonogramem dołączonym do 
umowy. Projekt harmonogramu zobowiązuje się przedłożyć Wykonawca.
Uzasadnienie
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. 



ODP: Zamawiający nie wyraża zgody na podpisanie wraz z umową  harmonogramu dostaw. 
Zamawiający dostosuje  swoje  zamówienia  do możliwości  produkcyjnych krwinek.  Wyra żenie 
zgody na zawarcie w umowie harmonogramu dostaw wiąże się z brakiem możliwości zapewnienia 
Zamawiającemu płynnego przejścia pracy z dotychczasowych odczynników na  nowe odczynniki.

Pytanie 28: Zamawiający w siwz do  wymaga  cyt.5.Wymagana moc (aglutynacja) powinna 
pojawić się po 10 sekundach i po 3 minutach osiągnąć nasilenie od 3+ do 4+. Minimalne miano 
musi mieścić się w granicach określonych przepisami-
Wnosimy o dopisanie ..przepisami IHiT-. dotyczy odczynników anty-A,antyB .odczynniki anty-D zgodnie 
z rozdz. 7 str.88 publikacji IHiT –wymóg walidacji.„.  z uwagi na fakt ,że jednostka wymieniona wymaga 
aby nasilenie przy walidacji odczynnika anty-A,anty-B po 3 min wynosiło od +3 do +4 natomiast anty-D 
zgodnie z w/w rozdz. 7 str 88 publikacji IHiT ( moc miana w każdej określonej metodzie po ustalonym 
dla nich czasie tzn. czas z instrukcji używania)
ODP: 
Zamawiający dopisuje Zestaw 6 Wykonawca zapewni; punkt 5: Moc odczynnika do badania 
antygenu D z układu Rh  w każdej ze stosowanych metod po ustalonym dla nich czasie reakcji. 
Aglutynacja z krwinkami powinna osiągnąć  nasilenie z krwinkami heterozygot od 3+ do 4+. 
Zgodnie  z przepisami jak w pytaniu 28.

Pytanie 29:   Jeżeli odczynniki nie klasyfikują się jako substancje niebezpieczne czy Wykonawca może 
załączyć stosowne oświadczenie zamiast kart charakterystyki substancji niebezpiecznych?
ODP: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 30:   Dotyczy pozycji 11 zestaw nr 6 papaina liofilizowana
Zamawiający  w zestawie  6  odczynniki  do serologii   pozycja  11 opisał  przedmiot  zamówienia 
papaina liofilizowana  tj. zastosował opis przedmiotu zamówienia produkowanego przez RCKiK 
Katowice. Wnosimy o dopuszczenie papainy płynnej.
 Z uwagi na fakt w UE stosuje się papainę płynna ,która ma termin ważności 12 miesiecy- również 
po otwarciu . Papaina liofilizowana po rozcieńczeniu jest ważna do kilkunastu godzin co czyli ja 
nieekonomiczna  ( ilość niezużyta należy utylizować)
Papaina  gotowa  do  użycia  posiada  CE,  oraz  została  zaakceptowana  przez  Urząd  Rejestracji 
Wyrobów Medycznych zatem spełnia wymagania ustawy o wyr. med. z dnia 20 maja 2010 r.
Zatem wnosimy o zmianę opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 30 Pzp poprzez opisanie 
przedmiotu zamówienia za pomocą  cech technicznych i jakościowych, z zachowaniem Polskich 
Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państwa członkowskich Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy oraz art. 29 ust 3 Pzp tzn. zastosowania zwrotu : „ 
lub równoważny”.
ODP: Zamawiający skreśla pozycję 11  w Zestaw 6.  Zamawiający nie będzie wykonywał testu, w 
którym jest wykorzystywany ten odczynnik. W załączeniu poprawiony załącznik nr 2.

Pytanie 31:   Zestaw 7 ( wykonawca zapewni)
Wnosimy o określenie zakresu w pkt 4 czasu inkubacji poprzez zapis od 10 min do 15 min
ODP: Zamawiający nie wyraża zgody na zaminę zapisów SIWZ.

Pytanie 32:   Zestaw 7 ( wykonawca zapewni)
Wnosimy o określenie zakresu w pkt.9 poprzez zapis wirowanie kaset od 5 do l0 min. Uzasadnienie: Zapis 
dotychczasowy jest niezgodny z art. 30 oraz 29 Pzp czyli opis określonego fabrycznie sprzętu określonej 
firmy.
ODP: Zamawiający nie wyraża zgody na zaminę zapisów SIWZ.

Pytanie 33:   Zestaw 7 ( wykonawca zapewni)
Czy w formularzu cenowym: materiały dodatkowe Wykonawca ma dopisać kolejne pozycje 2,3 itd, 



wymieniając odczynniki niezbędne do wykonania badania pośredniego testu antyglobulinowego (PTA) ?
ODP: Wykonawca nie dopisuje żadnych pozycji.  Ewentualnie wszystkie materiały dodatkowe 
zawarte są w wymaganiach, Wykonawca zapewni ptk 7.  

Pytanie 34:  Zestaw 7 ( wykonawca zapewni)
Zapytanie do wymagania pkt. l0 i 11 czy usługę szkolenia oraz kontroli zewnętrznej w IHiT która jest na 
poziomie 1200,00 zł Wykonawca ma oszacować i złożyć w ofercie dostawy zestawu nr 7 ?
Przetarg zorganizowano w trybie przetargu nieograniczonego „ Dostawa odczynników laboratoryjnych" 
zatem niezrozumiałym jest dla nas dodatkowa usługa, która kwalifikuje się do przetargu na usługi. Nasza 
firma może zorganizować szkolenie w dniu dostawy sprzętu medycznego do laboratorium czyli dla 
personelu profesjonalnego. Wymóg szkolenia dla niewiadomej liczby osób oraz usługa kontroli w IHiT 
jest dodatkowym kosztem, który jest dla nas nieczytelny. Prosimy o wyjaśnienie zasadności wymagań lub 
wykreślenie pkt. 10 i12.
ODP: 
Zgodnie z Dz. U. Nr 22 poz 128 załącznik nr 5 cytat “laboratorium uczestniczy w programach 
zewnętrznej oceny jakości z właściwą częstością, określoną przez organizatora tych programów, 
nie rzadziej niż raz na kwartał”. Wykonawca nie musi szacować i składać w ofercie kosztów usługi 
szkolenia i kontroli zewnętrznej. Zmawiający skreśla punkt 12.

Pytanie 35:   (Dotyczy wzoru umowy)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kar umownych ze l00zł na 0,5% wartości 
brutto niezrealizowanej części dostany za każdy dzień zwłoki w dostawie towaru?
ODP: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 36:   (Dotyczy zestawu 1)
Przedstawiony pakiet zawiera zróżnicowany zakres podłoży gotowych, generatorów, testów do 
identyfikacji, krążków, szczepów wzorcowych oraz testów do oznaczania MIC. Dostarczenie 
podłoży bezpośrednio od producenta pozwala na uzyskanie najniższych cen oraz, co jest bardzo 
ważne w przypadku podłóż, dłuższego okresu ważności. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
wydzielenie podłoży gotowych z ww. zestawu?
ODP: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 37:   (Dotyczy zestawu 1)
Producenci testów MIC stosują zróżnicowane materiały nośne do nałożenia, w postaci ciągłego gradientu 
stężeń antybiotyku. Rodzaj materiału nośnego nie ma żadnego znaczenia i wpływu na proces wykonania 
badania czy jego wynik. Jest to wyłącznie związane z techniką produkcji. Materiałem nośnym 
mogą być różne postacie celulozy, polietylenu, polichlorku winylu itp. Określenie plastik nie jest 
zatem jednoznaczne Użycie takie określenia w przedstawionej dokumentacji przetaigowej może 
ograniczyć liczbę składanych ofert i znacząco zwiększyć cenę testu.
A) Czy dla Zamawiającego jako wykonawcy badania diagnostycznego ma zatem znaczenie rodzaju 
materiału nośnego testu? Jeżeli tak, prosimy o profesjonalne zdefiniowanie rodzaju materiału 
nośnego i jego parametrów.
B) Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów do oznaczania MIC (póz. 42) 
wykonanych z trwałej bibuły?
ODP: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ

Pytanie 38:   (Dotyczy zestawu 1)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z ww. zestawu poz. 15-23, stanowiących odrębną grupę 
asortymentową i utworzy dla nich oddzielny pakiet tematyczny?
ODP: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 39:   (Dotyczy zestawu 1)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie szczepów wzorcowych z zestawu nr l? Pozwoli to 
na złożenie ofert przez większą liczbę Wykonawców, co zwiększy konkurencyjność i pozwoli na 



wybór najkorzystniejszej cenowo oferty
ODP: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ

Pytanie 40:   (Dotyczy zestawu 3)
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pasków wraz z bezpłatnym użyczeniem kompatybilnego, 
nowoczesnego czytnika pasków do moczu EM URIMED 720, wyprodukowanego w 2011 r. według 
najnowszych rozwiązań technologicznych, charakteryzującego się wysoką precyzją i dokładnością 
wyników? Czytnik ten ma możliwość wydruku wyniku w formacie A4 lub A5, posiada port czytnika 
kodów kreskowych, z pojemnikiem na zużyte paski o pojemności 500 pasków z  kontrolą zapełnienia, 
z przetwornikiem CCD oraz z automatycznym przesyłaniem wyników do komputera po wykonaniu 
pomiaru. Aparat umożliwia pracę ciągłą „pacjent po pacjencie". Podstawowe dane wg załączonego 
opisu.
ODP: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 

Pytanie 41:   (Dotyczy zestawu 5)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 8 testu kasetkowego o czułości 99,5% oraz 
swoistości 99,8%?

Standardowa czułość testów do wykrywania krwi utajonej w kale określana jest na 50 ng 
hemoglobiny/ml roztworu użytego do badania. Ponieważ ilość pobranego kału przeniesiona do 
buforu nie jest mierzona ilościowo wartość 50 ng/ml jest w dużym stopniu przybliżona, ale 
gwarantuje wykrycie minimalnej ilości krwi w kale nawet przy pobraniu do badania znacznie 
mniejszej ilości kału. W niektórych testach podaje się informacje, że test “może dać pozytywną 
reakcję przy poziomie nawet 10ng/ml hemoglobiny w próbce” co nie jest określeniem czułości 
testu.
Oparcie badanie na określeniu producenta testu, że może nawet dać pozytywną reakcję, trudno uznać za 
zgodne z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej. Czy zatem w oparciu o powyższe Zamawiający zgodzi 
się na zaoferowanie w poz. 9 testu z jednoznacznie udokumentowanym progiem czułości 50 ng/ml czy 
będzie w dalszym ciągu wymagał testu producenta z określeniem „może dać pozytywną reakcję przy 
poziomie nawet 10 ng/ml hemoglobiny w próbce"?
ODP:  Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testów do wykrywania  krwi utajonej  w kale  w 
pozycji 9 Zestawu 5 pasków o standardowej czułości 50 ng hemoglobiny/ml roztworu użytego do 
badania.

Pytanie 42:   (Dotyczy zestawu 5)
Czy Zamawiający w poz. 10-17 oczekuje testów paskowych czy kasetkowych?
ODP:  Zamawiający dopuszcza testy paskowe lub kasetkowe.

Pytanie 43:   (Dotyczy zestawu 9)
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pasków do oznaczania poziomu glukozy wraz z bezpłatnym 
użyczeniem nowoczesnych, wyprodukowanych w 2011r.  roku gleukometrów niemieckiej firmy 
Human? Jeśli tak, to prosimy o podanie liczby niezbędnych gleukometrów.
ODP: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Jednocześnie  na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych zamawiający przedłuża termin składania ofert.  Nowym terminem składania ofert 
jest dzień 14.09.2011 godzina 10:00, zaś otwarcia ofert jest dzień  14.09.2011 godzina 10:30.


