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SzNSPZOZ. N-ZP-372-41/12

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W  związku  ze  skierowanymi  zapytaniami  dotyczącymi  zapisów  SIWZ  na  dostawę 
odczynników laboratoryjnych Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1.

Czy  Zamawiający  dopuści  do  postępowania  przetargowego  inny  glukometr,  niż wymieniony  w 
specyfikacji, a mianowicie Care Sens N?

W  specyfikacji  warunków  zamówienia  Zamawiający  dopuszcza  złożenie  oferty  na  paski  do 
pomiaru glikemii tylko do glukometru iXell.

Warunek ten uniemożliwia złożenie ofert innym firmom i ogranicza uczestnictwo w przetargu tylko 
do jednego oferenta - firmy Abbott (paski Optimum Xido).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. Zamawiający posiada 
glukometry  iXell i do nich potrzebuje pasków.

Pytanie 2. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 1 pasków do glukometrów, które nie 
wymagają kodowania, posiadają kapilarę do automatycznego zasysania próbki otrzymanej z krwi 
włośniczkowej lub z krwi pełnej z żył. Proponowane paski do glukometrów zapewniają pomiar 
stężenia glukozy kalibrowanej  do osocza  w zakresie  10-600 mg/dl  w czasie  5 s.  Nowoczesna, 
biosensoryczna metoda pomiaru oparta na enzymie GDH-FAD zapewnia, że obecność w badanej 
próbce krwi galaktozy, maltozy lub fruktozy oraz 74 substancji endo i egzogennych nie ma wpływu 
na  wyniki  pomiarów  dokonanych  proponowanymi  testami.  Proponowane  paski  zapewniają 
prawidłowy pomiar stężenia glukozy we krwi w zakresie hematokrytu 0-70% co pozwala stosować 
je u noworodków, jednocześnie współczynniki zmienności i powtarzalności testów wynoszą <5%. 
Proponowane paski zostały przetestowane i spełniają wymagania normy ISO 15197. 
W przypadku zgody prosimy o podanie ilości glukometrów niezbędnych do realizacji zadania, które 
zobowiązujemy się dostarczyć Zamawiającemu bezpłatnie w celu realizacji umowy.
Proponowane glukometry zasilane są ogólnie dostępnymi bateriami typu AAA, które zapewniają 
bezproblemową i tańszą eksploatacje urządzenia. Automatyczny wyrzut paska po badaniu zapewnia 
brak  bezpośredniego  kontaktu  personelu  ze  zużytym  testem  paskowym  co  eliminuje 
niebezpieczeństwo zakażenia chorobami przenoszonymi droga krwi.  Duży czytelny wyświetlacz 
LCD  zapewnia  komfort  odczytu  nawet  przy  niedostatecznym  oświetlaniu.  Aparat  zapewnia 
prawidłowy  pomiar  w  temperaturach  pomiędzy  10  a  40  ºC  z  jednoczesnym  ostrzeżeniem  o 
przekroczeniu dopuszczalnego zakresu.
Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę, ze swojej strony zapewniamy wieczysta gwarancję na glukometry 
oraz przeszkolenia personelu.
Odpowiedź:   Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. Zamawiający nie 



uzyskał opinii Rady Społecznej w sprawie darowizny tego typu sprzętu medycznego zgodnie
 z art. 48 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o działalności leczniczej.

Pytanie 3.
Czy Zamawiający podając ilość 1080 ma na myśli ilość jednostkową czy opakowań?

Odpowiedź: Należy wycenić 1080 opakowań.

Pytanie 4. 
Zapytanie dotyczy zestawu 3 wymaganie cyt:

 „4.   Zapewni maksymalny czas inkubacji dla testu PTA 10 minut

 3.    Zapewni  inkubator  złożony  z  dwóch  niezależnych,  termicznie  odizolowanych  bloków 
mieszczących minimum 32 kasety”

Wnosimy o dopuszczenie inkubatora o pojemności 24 -32 karty z dwiema komorami oraz karty 
z czasem inkubacji 15-10 minut.
Zmiana zaproponowana przez naszą firmę jest rozwiązaniem zapewniającym zachowanie uczciwej 
konkurencji,  gdyż nie  wpływa  na  realizację rocznego  zapotrzebowania  Zamawiającego  na 
odczynniki i karty lub usługi a jednocześnie dopuszcza produkty równoważne oferowane przez 
różnych producentów/usługodawców dostarczających równie dobry towar ze znakiem zgodności 
CE o tożsamych parametrach.

Na rynku UE istnieją inne rozwiązania technologiczne niż wybrana marka Johnson@Johnson jaką 
preferuje w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający.

Niniejszym wskazujemy, że w/w postępowanie obarczone jest wadami prawnymi naruszające normy 
jak poniżej:

1. naruszenie art. 29 ust. 2 i 3 ustawy Prawa Zamówień Publicznych poprzez opisanie 
przedmiotu  zamówienia  w  sposób  który  utrudnia  uczciwą konkurencję,  a  jednocześnie 
stanowi czyn nieuczciwej konkurencji polegający na zróżnicowanym traktowaniu Klienta.
2. naruszenie  art.  36 ustawy Prawa Zamówień Publicznych poprzez  wadliwe sporządzenie 
SIWZ w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia.
3. naruszenie   art.   7   ust.   ustawy   Prawo   Zamówień   Publicznych   poprzez   nie
przeprowadzenie   postępowania   o    udzielenie   zamówienia   publicznego   w   sposób
zapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji  oraz  równe  traktowanie  wszystkich
Wykonawców.
4. naruszenie art.  36 ustawy Prawa Zamówień Publicznych poprzez wadliwe sporządzenie 
Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  w  zakresie  dotyczącym  opisu  przedmiotu 
zamówienia pod wybraną markę.
5. naruszenie  art.  30  pkt.  4  ustawy  Prawa  Zamówień Publicznych  poprzez  wadliwe 
sporządzenie  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  w  zakresie  dotyczącym
opisu   przedmiotu  zamówienia  pod  wybraną markę i  nie  dopuszczenie  rozwiązań
równoważnych
6. art.  15 ust. l  pkt 5 i ust.  2  pkt l i  2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. 2003 r., Nr 153, póz. 1503 ze zm.):
Uzasadnienie:
Zamawiający prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego zobowiązany jest  do przestrzegania  wszystkich  obowiązków wynikających z 
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zgodnie z wyrokiem Zespołu Arbitrów z dnia 18 grudnia 2003r. Zamawiający powinien 
unikać wszelkich sformułowań lub parametrów utrudniających dostęp wszystkim Oferentom do 
udziału  w  postępowaniu,  które  wskazywałyby  konkretny  wyrób  bądź określone  wielkości 



opakowania  dostępne  u  konkretnego  producenta.  Nie  można  mówić o  zachowaniu  uczciwej 
konkurencji  w  sytuacji  gdy  przedmiot  zamówienia  określony  jest  w  sposób  wskazujący  na 
konkretnego producenta lub dostawcę.

Specyfikacja  Istotnych  Warunków Zamówienia  jest  ewidentnie  adresowana  do  jednego 
oferenta  co  ogranicza  tym samym dostęp  do  postępowania  innym oferentom z  zachowaniem 
uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  w  myśl  art.  7  ust  l  ustawy  Prawa  Zamówień 
Publicznych. W takim przypadku został naruszony powyższy artykuł albowiem preferowane są 
zalecane przez producenta odczynniki, a jakiekolwiek preferencje są niedopuszczalne z uwagi na 
istniejąca  w  tym  zakresie  przedmiotowym  konkurencje  oraz  istnienie  innych  producentów, 
których  odczynniki  spełniają parametry  użytkowe  i  są z  powodzeniem  używane  w  innych 
jednostkach służby zdrowia w caiej Europie.

Należałoby  też nadmienić,  iż określenie  przedmiotu  zamówienia  jest  zarazem 
obowiązkiem  jak  i  uprawnieniem  Zamawiającego.  Jego  określenie  w  sposób  obiektywny
z  zachowaniem zasad  ustawowych,  nie  jest  jednoznaczne  z  koniecznością zdolności  realizacji 
zamówienia  przez  wszystkie  podmioty  działające  na  rynku  w  danej  branży.  Powyższe 
potwierdza Orzecznictwo Zespołu Arbitrów, m.in, Zespół Arbitrów z dnia 28 czerwca 2000 r. Sygn. 
akt UZP/ZO/0-602/00. Zamawiający zobowiązany jest do przestrzegania art. 30 Prawa Zamówień 
Publicznych  i  stosowania  opisu  przedmiotu  zamówienia  odnosząc  się do  Polskich  Norm 
przenoszących europejskie normy zharmonizowane aby dostęp do postępowania był  równy dla 
wszystkich oferentów z krajów Unii Europejskiej zgodnie z Dyrektywa 2004/18/WE.

Modyfikacja w sposób opisany powyżej pozwoli doprowadzić do stworzenia stanu zgodnego z 
Prawem  Zamówień Publicznych  i  tvm  samym  umożliwi  wiecei  niż jednemu  oferentowi 
złożyć  zamówienie  korzystne  cenowo  jednocześnie  zaspokajając  wvmagania  Zamawiającego 
dotyczące wyników diagnostycznych.

Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza  zaoferowanie  dwóch  inkubatorów  niezależnych  z 
ustawnym  czasem  inkubacji  lub  inkubator  złożony  z  dwu  niezależnych  termiczne 
odizolowanych  bloków  mieszczących  minimum  32  kasety  z  ustawnym  czasem  inkubacji. 
Wymóg powyższy uwzględnia potrzeby pracowni.

Zamawiający  nie dopuszcza kart  z  czasem inkubacji  15-10 minut.  Maksymalne skrócenie 
czasu inkubacji podyktowane jest potrzebą wykonania pilnego badania. Każdy wydłużający 
się czas podczas wykonywania badania wpływa niekorzystnie na postępowanie kliniczne.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 4 kwietnia 2012 (KIO 551/2012) brak 
jest jakichkolwiek podstaw do utożsamiania niespełniania przez danego wykonawcę opisanych w  
SIWZ wymagań z naruszeniem zasady uczciwej  konkurencji.  W postępowaniach o udzielenie  
zamówienia publicznego naturalnym jest,  że  nie  każdy wykonawca prowadzący działalność w  
określonej branży może złożyć ofertę. Istotą tych postępowań nie jest umożliwienie złożenia oferty  
wszystkim  przedsiębiorcom  działającym  w  danej  branży,  ale  zagwarantowanie  racjonalnego  
wydatkowania  środków  przy  jednoczesnym  zapewnieniu  jakości  odpowiadającej  potrzebom  
zamawiającego.  Zdarzają się  w postępowaniach przetargowych sytuacje,  kiedy ze względu na  
przedmiot zamówienia i złożone oczekiwania zamawiających, wymagania dotyczące przedmiotu  
zamówienia  spełnia  tylko  jeden  wykonawca,  co  samo  w  sobie  nie  uzasadnia  wniosku  o  
utrudnianiu uczciwej konkurencji. Jeżeli wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, nawet  
wygórowane, są uzasadnione racjonalnymi potrzebami Zamawiającego, nie można mu zarzucić  
naruszenia art. 29 ust. 2 p.z.p.



Dotyczy zestawu nr 3 – Najem systemu do badań serologicznych wraz z dostawą odczynników  

Pytanie 5.
Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania kart/kaset i odczynników 
do wykonania  800   pojedynczych   badań   pośrednim testem antyglobulinowym,  czy należy 
również  zaoferować karty/kasety do screeningu przeciwciał na 3 krwinkach wzorcowych w PTA 
LISS?

Odpowiedź:Wymagana liczba kaset/kart uwzględnia badania skryningowe przeciwciał oraz próby 
zgodności.  Badania  skryningowe na  3  krwinkach  wzorcowych  zgodnie  z  polskimi  przepisami 
dotyczącymi krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Pytanie 6. 
Czy materiały dodatkowe mają uwzględniać również krwinki do screeningu przeciwciał?

Odpowiedź:  Nie.

Pytanie 7.
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie inkubatora na 36 mikrokart z 1 blokiem, posiadający 3 
niezależne czasy pomiarów (pkt. 3 dot. wymogów systemu)?

            Określony przez Zamawiającego parametr posiadania dwóch niezależnych bloków wskazuje na      
            konkretnego  producenta obecnego na polskim rynku i tym samym narusza art. 29 ust. 2 oraz art, 7  
            ust. 1 ustawy PZP i  uniemożliwia ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego przez innych  
            producentów.
                 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dwóch inkubatorów niezależnych z ustawnym 
czasem inkubacji. Wymóg powyższy uwzglednia potrzeby pracowni.

Pytanie 8.
Czy Zamawiający  dopuści  czas  inkubacji  wynoszący  15  minut  (pkt.  4  dot.  wymogów  systemu)?
Określony przez Zamawiającego parametr czasu inkubacji nie dłuższy niż 10 minut wskazuje na  
konkretnego  i jedynego  producenta  obecnego  na  polskim  rynku  i tym  samym  uniemożliwia  
ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego przez innych producentów, co jest niezgodne z 
art. 29 ust. 2 oraz art. 7 ust. 1 ustawy PZP.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. Wymóg podyktowany 
jest  potrzebą  wykonania  pilnego  badania.  Każdy  wydłużający  się  czas  podczas  wykonywania 
badania wpływa niekorzystnie na postępowanie kliniczne.

Pytanie 9.
Prosimy o dopuszczenie w pkt. 5 dot. wymogów systemu rozwiązania równoważnego polegającego
na zaoferowaniu multidozującej pipety oraz dozownika do diluentu umożliwiającego sporządzanie
roboczej zawiesiny krwinek.
Sformułowanie umieszczone przez Zamawiającego w tym punkcie narusza art. 29 ust. 2 oraz art. 7 
ust. 1 ustawy PZP, wskazując  na konkretnego i jedynego oferenta, przez co uniemożliwia innym 
wykonawcom ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego.

Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza  do  zaoferowania  w  pkt.  5  dot.  wymogów  systemu 
rozwiązania  równoważnego  polegającego  na  zaoferowaniu  multidozującej  pipety  oraz 
dozownika do diluentu umożliwiającego sporządzanie roboczej zawiesiny krwinek.

Pytanie 10.
Prosimy  o  doprecyzowanie  czy  w  pkt.  9  dot.  wymogów  systemu  Zamawiający  omyłkowo 
powtórzył warunek z pkt. 10, czy też Zamawiający wymaga zapewnienia łącznie udziału pięć razy 
do roku w  kontroli  zewnątrzlaboratoryjnej,  tj.  cztery razy w Programie IHiT oraz jeden raz w 



innym programie międzynarodowej kontroli zewnątrzlaboratoryjnej.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga udziału w jednej kontroli zewnatrzlaboratoryjnej tj. cztery razy 
w roku  w Programie IHiT na koszt Wykonawcy.  Zmawiający skreśla punkt 9.

Pytanie 11.

W specyfikacji ilościowo-cenowej dla zestawu 3 pod l formularzem cenowym: „odczynniki do 
systemu  do  badań  serologicznych,"  Zamawiający  wskazał,  że  Wykonawca  ma  dostarczyć 
certyfikaty kontroli jakości do każdej serii odczynników w formie elektronicznej. W związku 
z  tym  Wykonawca  pyta,  czy  wymaganie  powyższe  odnosi  się  do  oferty,  czy  do  dostawy 
przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:Zestaw 3 punkt nr 1 pod formularzem cenowym otrzymuje brzmienie: 
WYKONAWCA:  1.Dostarczy  certyfikaty  jakości  dla  każdej  serii  odczynników  w  formie  
papierowej lub elektronicznej - dotyczy dostawy.

Pytanie 12.

W  specyfikacji  ilościowo-cenowej  dla  zestawu  3  pod  3  formularzem  cenowym:  „Najem 
systemu do badań serologicznych , Zamawiający wprowadził wymaganie w pkt. 4 o zapewnieniu 
maksymalnego czasu inkubacji dla testu PTA 10 minut. Czy Zamawiający dopuści czas inkubacji 
PTA od l0 do 15 min.? Uzasadnienie:
Zapis  dotychczasowy jest  niezgodny z art.  30 oraz 29 Pzp jako że opis  określonego fabrycznie 
sprzętu odnosi się do konkretnej firmy.

Odpowiedź:Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 13.

W  specyfikacji  ilościowo-cenowej  dla  zestawu  3  pod  3  formularzem  cenowym:  „Najem 
systemu do badań serologicznych", Zamawiający w pkt. 3 wskazał wymaganie o zapewnieniu 
inkubatora  złożonego  z  dwu  niezależnych,  termicznie  odizolowanych  bloków  mieszczących 
minimum 32 kasety z ustawnym czasem Inkubacji. Czy Zamawiający dopuści bloki mieszczące po 
24 kasety? Uzasadnienie:
Powyższe  wymaganie  jest  zdaniem  Wykonawcy  adresowane  wprost  do  jednego  Wykonawcy,
w  związku  z  czym  stanowi  naruszenie  art.  29  ust.  2, jako  że  może  utrudniać  uczciwą 
konkurencję.

Odpowiedź:Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 14.

W specyfikacji ilościowo-cenowej dla zestawu 3 pod 3 formularzem cenowym: ,Najem systemu 
do  badań  serologicznych",  Zamawiający  w  pkt,  9  i  10  wymaga  zapewnienia  kontroli 
zewnątrzlaboratoryjnej  jeden  raz  w  roku  -  bezpłatne  oraz  udziału  w  kontroli  zewnątrz 
laboratoryjnej cztery razy w roku w Krajowym Programie Instytutu Hematologii i Transfuzjologii 
na koszt Wykonawcy. W związku z tym Wykonawca pyta czy ma  oszacować i złożyć w ofercie 
wycenę  tej  kontroli?  Ponadto  prosimy  o  wyjaśnienie  zasadności  wspomnianych  wymagań  lub 
wykreślenie pkt. 9 i 10.

Odpowiedź:Zgodnie z Dz. U. Nr 22 poz 128 załącznik nr 5 laboratorium uczestniczy w programach 
zewnętrznej oceny jakości z właściwą częstością, określoną przez organizatora tych programów,  
nie  rzadziej  niż  raz  na  kwartał. Nie  należy  szacować w  ofercie  kosztów  usługi  kontroli 
zewnętrznej,  gdyż  nie  jest  ona  przedmiotem  niniejszego  postepowania.  Zamawiający  skreśla 
punkt  9.



Pytanie 15.
Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez „paski do glukometru iXell (op. 50 szt.) lub 
równoważne tzn kompatybilne z glukometrami iXell”?

Odpowiedź:Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16.
Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie testów paskowych Accu-Chek Performa ponieważ, że 
zapis „paski do glukometru iXell (op. 50 szt.) lub równoważne tzn kompatybilne z glukometrami 
iXell"  wyklucza  złożenie  oferty  równoważnej,  ponieważ  każdy  glukometr  i  pasek  do  danego 
glukometru  (tutaj  iXell)  stanowią  system  zamknięty.  Wyrażenie  zgody  na  dopuszczenie  testu 
paskowego Accu-Chek Performa, który posiada szerszy zakres parametrów jak dla testu paskowego 
iXell, umożliwi złożenie oferty konkurencyjnej. Prosimy o podanie ilości niezbędnych aparatów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Ponadto  Zamawiający  informuje,  że  nie  należy  wyceniać  ukrytych  kolumn  w 
załączniku  nr  2  do  SIWZ  –  Specyfikacji  ilościowo  –  cenowej,  zestawie  1  –  Paski  do 
glukometrów. W Załączniku do niniejszych odpowiedzi Zamawiający zamieszcza poprawiony 
załącznik nr 2 Zestaw 1.


