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SzNSPZOZ. N-ZP-372-39/13

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W  związku  ze  skierowanymi  zapytaniami  dotyczącymi  zapisów  SIWZ  na  dostawę
odczynników laboratoryjnych Zamawiający udziela odpowiedzi:
Pytanie 1: Zestaw 9 Odczynniki laboratoryjne inne - Clostridium difficile:

a) Czy Zamawiający wymaga testu immunoenzymatycznego o wykrywalności toksyny A
nie gorszej niż 0,7 ng/ml, toksyny B nie gorszej niż 0,2 ng/ml i GDH nie gorsza niż 0,8
ng/ml
Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza  test  immunoenzymatyczny o  wykrywalności
toksyny A nie gorszej niż 0,7 ng/ml, toksyny B nie gorszej niż 0,2 ng/ml i GDH nie
gorszej niż 0,8 ng/ml

Pytanie 2:  Prosimy o doprecyzowanie jaką ilość badań screeningów przeciwciał oraz jaką
ilość  prób  zgodności  zamierza  wykonać  Zamawiający  w  ramach  opisanego  przedmiotu
zamówienia „POŚREDNI TEST ANTYCLOBULWOWY (PTA) - ILOŚĆ OZN. NA 12 MC - 800"?
Odpowiedź:  Wymagana liczba badań uwzględnia  badania  skryningowe przeciwciał
oraz próby zgodności. Badania skryningowe na 3 krwinkach wzorcowych zgodnie z
polskimi przepisami dotyczącymi krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Pytanie  3:  Czy materiały  dodatkowe  mają  uwzględniać  również  krwinki  do  screeningu
przeciwciał?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie  4:  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.  l  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 uwzględnia potrzeby pracowni.

Pytanie 5: Wnosimy o dopuszczenie czasu inkubacji wynoszącego 15 minut (pkt. pkt,
4  dot.  wymogów systemu)? Pragniemy zaznaczyć, że całkowity czas wykonania badania
nie zależy jedynie od czasu inkubacji,  ale  od   szeregu   innych   czynników   np.   rodzaju
próbki   badanej   i   sposobu  jej przygotowania.
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. l 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  6:  Wnosimy  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.  l  ustawy  PZP,  wskazując  na  konkretnego  i  jedynego  oferenta,  przez  co
uniemożliwia innym wykonawcom ubieganie się o u dzielenie 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 sporządzenie roboczej zawiesiny krwinek.

Pytanie 7:Czy zgodnie z pkt. 7.10 zał. nr 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21
stycznia  2009r, zmieniającego  rozporządzenie   w  sprawie  standardów  jakości  dla
medycznych   laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz.U. nr 22 z 2009r.
poz.  128):  "Laboratorium  bierze  stały udział  w  krajowych  lub  międzynarodowych
programach zewnętrznej oceny jakości", Zamawiający dopuści  w miejsce wymaganego
programu  IHiT  (pkt.  9  wymogów),  zapewnienie   udziału  w  równoważnym
międzynarodowym  zewnątrzlaboratoryjnym  programie  kontroli  jakości,potwierdzonym
stosownym certyfikatem?
Odpowiedź: . Zamawiający dopuszcza w miejsce wymaganego programu IHiT (pkt. 9
wymogów),  zapewnienie  udziału  w  równoważnym  międzynarodowym
zewnątrzlaboratoryjnym  programie  kontroli  jakości,  potwierdzonym  stosownym
certyfikatem.

Pytanie 8:Czy w związku  z  wymogiem zapewnienia  udziału  w zewnątrzlaboratoryjnej
kontroli  jakości  badań  serologicznych,  Zamawiający wyrazi   zgodę  na  uwzględnienie
kosztu programu  w formularzu cenowym - tab. 2 materiały dodatkowe?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na uwzględnienie kosztu programu  
w formularzu cenowym. W załączeniu prawidłowy załącznik 2D do SIWZ. 

Pytanie 9:  Czy Zamawiający zgodzi się na podpisanie wraz z umową harmonogramu dostaw
dla pakietu nr 3 i 4, który ułatwi realizację zawartej umowy, ze szczególnym wskazaniem na
fakt specyficznego cyklu  produkcyjnego niektórych pozycji przedmiotu zamówienia (krwinki
wzorcowe)?
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. Kalkulacja  potencjalnie l dostawy w miesiącu z wyłączeniem dostaw na cito
pozwoli  złożyć  Wykonawcy  korzystniejszą  ofertę  cenowo,  a  zważywszy,  że  laboratorium
Zamawiającego  jest  zarządzane  przez  doświadczona  kadrę  nie  zachwieje  powyższe
działanie pracą diagnostów
Odpowiedź:  Nie.

Pytanie 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 3 w poz. 7. surowicy
grupy AB koloid w opakowaniu 10  ml?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie  11:  Czy  Zamawiający  odstąpi  od  wymogu  dostarczenia  kart  charakterystyki
materiałów  niebezpiecznych  w  przypadku  gdy  oferowane  odczynniki  w  zadaniu  3  nie
zawierają substancji niebezpiecznych, dla  których nie wystawia się kart charakterystyki, co



jest zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie?
 Odpowiedź: Tak Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia kart charakterystyki
materiałów niebezpiecznych  w przypadku gdy oferowane odczynniki w zadaniu 3 nie
zawierają substancji niebezpiecznych, dla których nie wystawia się kart charakterystyki
- zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Pytanie 12: W związku ze specyfiką przedmiotu zamówienia wnosimy o określenie terminów
dostaw na 7 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia. Zapisy SIWZ w tym zakresie są
niejasne i stwarzają  sytuację, że Zamawiający będzie wymagał odczynników na następny
dzień od dnia złożenia  zamówienia. Określenie w umowie terminów dostaw jest zasadne z
uwagi  na fakt,  iż  strony umowy  będą wiedziały na  jakich  warunkach będą  odbywały się
dostawy, a Zamawiający nie będzie miał zatem podstaw do bezzasadnego rozwiązania umowy.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w SIWZ.

Pytanie 13:Wnosimy o wyjaśnienie terminu ważności krwinek narzuconej przez szpital dla
zadania  nr  3.  Czy  Zamawiający  w  związku  z  podanym  terminem preferuje  określonego
Wykonawcę, który może dostarczyć mu krwinki w wymaganym terminie?
Odpowiedź: Wymóg powyższy uwzględnia potrzeby pracowni.

Pytanie 14:Wnosimy o wykreślenie zapisu wskazującego datę ważności krwinek w zadaniu 3.
Niniejsze  postępowanie  prowadzonej  jest  w  oparciu,  o  przepisy  ustawy  Prawo  Zamówień
Publicznych.  Wprowadzony  w  SIWZ  zapis  wskazuje,  iż  pracownia  serologii  dokonuje
zakupów krwinek od swojego kontrahenta zgodnie z obowiązującym harmonogramem dostaw,
co wskazuje, iż zapis ten jest  niezgodny z dyspozycją  art.   7  i  Zamawiający ogranicza
dostęp  do  niniejszego   zamówienia  publicznego  poprzez  nieuczciwą  konkurencję
dokonując poprzez zastosowane zapisy wyboru Wykonawcy przed złożeniem ofert.
Pracownia  serologii  winna  zabezpieczyć  ciągłość  pracy  zamawiając  odpowiednią  ilość
krwinek przy  założeniu,  iż dostawcą asortymentu może być  inny podmiot niż dotychczas.
Ponadto ze   względu na  specyficzność asortymentu  (krwinki)  pozyskanie  dawców i  cykl
pobrań narzuca wytwórcą krwinek  wykorzystywanych do badań in vitro reżim produkcji w
równych  odstępach  comiesięcznych.  Zatem  Wykonawcy mogą  dostarczyć  Zamawiającemu
potrzebne mu do badań krwinki z inną. datą ważności, na których z powodzeniem Zamawiający
dokona stosownych badań. Wnosimy o wykreślenie niezgodnego zapisu z ustawą Pzp (art.  7,
art.  29),  który  bezpośrednio  wskazuje  na  preferencje  Zamawiającego  w  stosunku  do
Wykonawcy, który w chwili obecnej dostarcza mu krwinki.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w SIWZ.

Pytanie 15:Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający w zadaniu 4 właściwie oszacował ilość
wykonywanych badań na okres 12 miesięcy w ilości 800 oznaczeń z uwagi na fakt, iż średnia
miesięczna  wykonywanych  badań  wynosi  ok.  67  w  miesiącu1?  Ponadto  o  niewłaściwym
oszacowaniu ilości badań świadczyć również może wymagana ilość wymaganych końcówek do
pipety  w  ilości  3000  szt.  Wskazujemy,  iż  l  końcówka  przeznaczona  jest  na  l  badanie,  a
wymagana ilość końcówek wskazuje, iż. Zamawiający będzie wykonywał większą iloś6 badań
niż  wskazał  w  przedmiocie  zamówienia.  Prosimy o  merytoryczne  uzasadnienie  powstałych
niezgodności w opisie przedmiotu zamówienia oraz informację jaką ilość oznaczeń w okresie 12
miesięcy będzie wykonywał Zamawiający.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w SIWZ. Wymagana
liczba  badań  uwzględnia  badania  skryningowe  przeciwciał  oraz  próby  zgodności.
Badania  skryningowe  na  3  krwinkach  wzorcowych  zgodnie  z  polskimi  przepisami
dotyczącymi krwiodawstwa i krwiolecznictwa.



Pytanie 16 :W związku z podaną w zadaniu 4 ilością oznaczeń na 12 miesięcy prosimy o
wyjaśnienie czy  Wykonawcy mają zaoferować zestaw krwinek do niezbędne do wykonania
badań  (przedmiotu  zamówienia),  czy  w  ilości  12  opakowań  (jedno  opakowanie  na  każdy
miesiąc) z uwagi na termin ważności krwinek wynoszący 4 tygodnie od daty produkcji?
Odpowiedź: Nie, Wykonawcy nie mają oferować zestawu krwinek.

Pytanie  17:  Zamawiający  w  zadaniu  4  wymaga  zapewnienia  udziału  w  kontroli
zewnątrzlaboratoryjnej  cztery razy w roku w Krajowym Programie  Instytutu  Hematologii  i
Transfazjologii na koszt Wykonawcy. Wnosimy o wyjaśnienie, w której pozycji ująć w wycenie
koszt  udziału  laboratorium  w  kontroli  zewnątrz  laboratoryjnej,  gdyż  tego  typu  usługa,
wykonywana  jest  odpłatnie?  Zamawiający  nie  może  przenieść  jakichkolwiek  kosztów
wykonania zamówienia w oparciu o podpisaną umowę, z uwagi na  fakt, iż zgodnie z ustawą
Prawo Zamówień Publicznych zamówienia publiczne to umowy odpłatne zawierane między
Zamawiającym a Wykonawcą, których przedmiotem są,usługi, dostawy lub roboty budowlane.
Nadto wskazać należy, iż wykonanie usługi kontroli zewnątrzlaboratoryjnej jest opodatkowane
stawką  VAT 23%, co należałoby wykazać w składanej ofercie (element kalkulacji)  oraz ma
istotne znaczenie dla rozliczeń z urzędem skarbowym.
W związku z powyższym wnosimy o dopisanie do opisu przedmiotu zamówienia pozycji kontroli
zewnątrz laboratoryjnej.

Odpowiedź:  Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 8

Pytanie 18: Wnosimy o wyjaśnienie w jakim celu w zadaniu 4 Zamawiający wymaga inkubator
z  dwu  niezależnych bloków mieszczących minimum 32 kasety skoro  z  ilości  wymaganych
oznaczeń w  okresie 12 miesięcy wynika, iż Zamawiający będzie wykonywał ok. 2 badania
dziennie. Prosimy o uzasadnienie merytoryczne postawionego wymagania.
Odpowiedź: Wymóg powyższy uwzględnia potrzeby pracowni.

Pytanie  19:  W związku z tak małą ilości wykonywanych badań w zadaniu 4 wnosimy o
dopuszczenie  inkubatora  na  24  karty.  W  przypadku  odmowy  prosimy  o  merytoryczne
uzasadnienie.
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dwóch inkubatorów niezależnych
z ustawnym czasem inkubacji  na 24 karty.  Wymóg powyższy uwzględnia potrzeby
pracowni.

Pytanie  20:  W związku z  wymaganiem w zadaniu  4,  aby czas  inkubacji  dla  testu  PTA
wynosił maksymalnie l0  minut wnosimy o dopuszczenie czasu inkubacji wynoszącego 15
minut.
Powyższe  uzasadniamy  faktem,  iż  podany  przez  Zamawiającego  czas  inkubacji
jednoznacznie wskazuje na Wykonawcę, który posiada wymagany czas inkubacji. Zapis taki
stoi w sprzeczności z ustawą Prawo Zamówień Publicznych i jest niezgodny z art. 7 oraz art.
29,
Przedmiot  zamówienia  winien  zostać  tak  opisany  aby  zapewnić  uczciwa,  konkurencję
dopuszczając przy tym  rozwiązania równoważne. W obecnym kształcie SIWZ dedykowana
jest  w  zadaniu  4  pod  konkretnego  Wykonawcę,  który  może  złożyć  ofertę,  co  budzi
podejrzenie rozstrzygnięcia niniejszego postępowania przed terminem składania ofert.
Wnosimy jak na wstępie,
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 21:Czy Zamawiający w zadaniu 4 wymaga, aby dostarczyć oraz zainstalować aparat
w siedzibie Zamawiającego w terminie 21 dni od daty podpisania umowy?
Powyższe  oznaczenie  terminu  będzie  istotnym  elementem  przyszłej  umowy  zawartej
pomiędzy stronami.
Odpowiedź:  Zamawiający wymaga terminu najkrótszego tj. 2 dni od dnia podpisania
umowy.

Pytanie 22:Dotyczy umowy (zał. 3A§9, 3 b §10)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,2 %
wartości  niezrealizowanej części ZAMÓWIENIA za każdy dzień opóźnienia, z uwagi na
nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?
Wprawdzie nie istnieją przepisy ściśle regulujące wysokości kar umownych, jednak przy
ustaleniu  wysokości  kar  Zamawiający  powinien  opierać  się  na  zasadzie  równości  i
ekwiwalentności, a nadto czynić zadość zasadom współżycia społecznego. Zamawiający nie
powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych.
Kary umowne powinny mieć charakter  dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie
prowadzić  do  wzbogacenia  się  Zamawiającego,  a  taką  funkcję  zaczynają  pełnić  w
momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej przekracza  wartość zapłaty należną
Wykonawcy  za  dostarczony  towar.  "Nadto  liczenie  kary  w  wysokości  300  zł  wartości
zamówionego towaru jest wysoce niesprawiedliwe i narusza w/w zasady z uwagi na fakt, iż
wartość  ta  jest  wartością  czysto  teoretyczną  i  bardzo  często  różni  się  od  faktycznej
wartości  wykonanej umowy. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu
cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej
części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy
kara jest  rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na
zmniejszenie  kar  umownych  w momencie  gdy będą  one  naliczane,  Wykonawca  będzie
zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie
ochrony swoich interesów.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy stanowiącego
załącznik do SIWZ

Pytanie 23  Dotyczy umowy (zał. 3A§9,3b §10)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości l0%
wartości niezrealizowanej części UMOWY, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego
niespełnienia świadczenia umowy?
Wprawdzie  nie  istnieją  przepisy ściśle  regulujące  wysokości  kar  umownych,  jednak przy
ustaleniu  wysokości  kar  Zamawiający  powinien  opierać  się  na  zasadzie  równości  i
ekwiwalentności, a nadto  czynić zadość zasadom współżycia społecznego. Zamawiający
nie  powinien  wykorzystywać  swojej  dominującej  pozycji  ustalając  wysokość  kar
umownych.  Kary  umowne  powinny  mieć  charakter  dyscyplinujący  w  stosunku  do
Wykonawcy,  a  nie  prowadzić  do  wzbogacenia  się  Zamawiającego,  a  taką.  funkcję
zaczynają  pełnić  w  momencie,  gdy okazuje  się,  iż  wartość  kary  umownej  przekracza
wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej od
wartości  całego  zamówienia  w  wysokości  10%  wartości  wynagrodzenia  jest  wysoce
niesprawiedliwe i narusza w/w zasady z uwagi na fakt, iż wartość ta jest wartością czysto
teoretyczną i  bardzo często różni  się  od  faktycznej  wartości  wykonanej  umowy.  W tym
miejscu  należy  przywołać  treść  art.  484  §  2  Kodeksu  cywilnego,  który  stanowi,  iż  w
przypadku,  gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej  części  dłużnik może żądać
zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana.
Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w
momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie



kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy stanowiącego
załącznik do SIWZ

Pytanie 24. Czy Zamawiający w Zestawie 9 dopuści oddzielne testy do oznaczania toksyny

A i B i do oznaczania GDH? Jeśli tak, to w jakiej ilości? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w SIWZ.

Pytanie  25.  Czy Zamawiający wyłączy z Zestawu 11 pozycję 7 i 8 i utworzy oddzielny

pakiet? Są to szybkie testy diagnostyczne, natomiast poz. 1-6 to odczynniki do analityki

ogólnej.  Wyłączenie  tych  pozycji  pozwoli  Zamawiającemu na  uzyskanie  korzystniejszej

cenowo oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w SIWZ.

Pytanie 26. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia testów kasetkowych w pozycji 1 do 8? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dostarczenie testów kasetkowych.

Pytanie 27.  Czy Zamawiający wymaga dostarczenia w pozycji nr 9 testów narkotykowych

panelowych 8 parametrowych ?

Odpowiedź:  Zamawiający  wymaga  testów  panelowych  zawierających  minimum  8

parametrów  tj.  amfetamina,  kokaina,  metamfetamina,  opiaty,  marihuana,

benzodiazepiny, barbiturany, metadon


