
   

 

 

 

  
 

 

 

Kraków, 19.12.2016r 
 

 

 

 

 

Wszyscy Wykonawcy 

 

 

 
 

Dotyczy: postępowania ZP-27/16: „Materiały medyczne jednorazowe” 

 
 

Pytanie:   
Czy Zamawiający w Części 1  (Nakłuwacze laboratoryjne) dopuści jednorazowe nakłuwacze o głębokości nakłucia 

1,5 mm i średnicy ostrza 28G, które umożliwiają pobranie próbki krwi z opuszki palca pacjenta lub z pięty 

noworodka? Budowa nakłuwacza w kształcie litery „T” umożliwia łatwą obsługę, a grubość igły 0.36 mm (28G) 

uzyskanie próbki krwi ≤ 2µl, przy zachowaniu minimalnej bolesności. Wszechstronne zastosowanie odpowiednie dla 

dorosłych, dzieci w wieku poniżej 1 roku życia i noworodków.  

 

 
 

 
 

 

       

 

Odpowiedź:  

Nie, zamawiający nie wyraża zgody na wspomniane rozwiązanie 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ 

Pytanie 1 – część VIII 

Prosimy o dopuszczenie pojemników na odpady medyczne z okrągłymi otworami wrzutowymi o średnicy 100 mm 

(zewnętrzna) a mierzonej po wewnętrznej stronie rantu – 97 mm. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. Wymiar ten 

nieznacznie odbiega od wskazanego, nie zmienia funkcjonalności produktu, za to, dzięki większemu otworowi, 

ułatwia zapełnianie pojemnika. 



   

 

Odpowiedź:  

Tak, zamawiający dopuści wspomniane rozwiązanie 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pytanie:   
 
Część VI, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści podkłady w roli w rozmiarze 50 cm x 50m, z perforacją co 38 cm 
składające się z 2 warstw, bibuły i folii, spełniające pozostałe parametry? 
 
Część VI, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści podkłady w roli składające się z 2 warstw, bibuły i folii, spełniające 
pozostałe parametry? 
 
Odpowiedź:  

Nie – dotyczy obydwu pozycji. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Pytanie:   
Część VII 
Czy Zamawiający dopuści opatrunek hemostatyczny o wymiarach: 38 mm x 72 mm (sam opatrunek o wymiarach 
18 mm x 18 mm). Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
 
Część VII 
Czy Zamawiający dopuści opatrunek hemostatyczny o wymiarach: 38 mm x 92 mm (sam opatrunek o wymiarach 
17 mm x 25 mm). Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
 
Odpowiedź:  

Nie zamawiający nie wyraża zgody, wymiary opatrunku hemostatycznego mają być zgodne z pierwotna wers ja SIWZ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Pytanie:   

1. dot. Opis przedmiotu zamówienia, część IX pkt 4  

Zamawiający nie dopuszcza stosowania zmiany koloru w obrębie odcieni jednego koloru, które w pełni 

potwierdzałoby użycie właściwej dawki napromieniowania, a jedynie zmianą koloru w obrębie informacji: 

napromieniowane – nienapromieniowane. Domniemamy, iż opis zawarty w SIWZ jest oparty na dotychczasowych 

doświadczeniach Zamawiającego i nie służy do naruszenia przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych art. 7 

ust 2. Głównym celem wskaźnika jest pokazanie, czy dany preparat został napromieniowany właściwą dawką i czy 

na pewno dawka ta nie przekracza progu dopuszczalnej dawki. Oznaczenie, które tylko pokazuje: 

napromieniowany – nienapromieniowane, nie informuje, czy dopuszczalna dawka nie została przekroczona.  

Dodatkowo Zamawiający wymaga, aby informacja o napromieniowaniu została wyrażona słownie, czyli 

napromieniowany – nienapromieniowany. Forma słowna jest jednym z istniejących na rynku rozwiązań. 

Dopuszczenie innego rozwiązania technologicznego, które pozwala na osiągnięcie celu wyznaczonego przez 

Zamawiającego – czyli uzyskanie wskaźnika napromieniowania, pozwoliłoby na uzyskanie większej ilości ofert, a 

tym samym większą konkurencyjność. Dodatkowo, przecież może dojść również do sytuacji, gdy materiał zostanie 

napromieniowany powyżej dopuszczalnej dawki 50Gy (przekroczenie tej dawki powoduje, że materiał staje się 

bezużyteczny. W trakcie ewentualnego sporu Zamawiający nie będzie miał możliwości obrony, ponieważ nie 

będzie mógł wykazać utrzymanie dawki napromieniowania w dopuszczalnym przedziale). Oznacza to, że czytelny 

napromiennik powinien wyraźnie wskazywać nie tylko, czy preparat został napromieniowany, ale również dawać 

możliwość upewnienia się, ze dawka minimalna została osiągnięta a dawka maksymalna nie została przekroczona.  

Zatem zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie innego rozwiązania technologicznego, czyli 

wskaźników napromieniowania, które posiadają nieodwracalną, jednoznaczną, optyczną identyfikację o 

napromieniowaniu preparatu wyłącznie w formie figury geometrycznej, bez formy słownej, również z 

zastosowaniem odcieni jednego koloru. Jak już podkreślaliśmy, dopuszczenie innego rozwiązania 

technologicznego, pozwoli na uzyskanie większej ilości ofert, a tym samym większą konkurencyjność. Tym 

bardziej, że głównym kryterium w tym postępowaniu jest cena. 

 



   

2. dot. Opis przedmiotu zamówienia, część IX pkt 8, Kryteria wyboru 

Zamawiający wymaga, aby termin ważności wskaźników nie był krótszy niż 12 miesięcy przy 12 miesięcznym 

okresie trwania umowy i 5-10 dniowym terminie dostawy częściowej, wynikającej z bieżących potrzeb. Biorąc pod 

uwagę wszystkie te aspekty oraz to, że zawsze Zamawiający wykazuje się efektywnym i ekonomicznym 

wykorzystaniem sprzętu (eliminacja blokady miejsca magazynowego i środków finansowych), wymóg terminu 12 

miesięcznego staje się wymogiem na wyrost. W związku z tym zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu 

ważności do 3 miesięcy (jeden kwartał). Wskaźniki z takim okresem w pełni spełniają wymogi stosowania.  

Jednocześnie wnosimy również o zmianę kryterium – termin przydatności w przypadku części IX na przedziały 

oceny: do 3 miesięcy, co najmniej 6 miesięcy, co najmniej 12 miesięcy. 

 

3. dot. Wymagane dokumenty  

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ujednolicenie zapisów dotyczących wymaganych dokumentów 

składanych wraz z ofertą na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania, np. 

a) w załączniku do pkt. E SIWZ jest pkt 11 dot. potwierdzenia wpłaty wadium, którego Zamawiający nie 

wymaga.  

b) w pkt E ppkt 5.2e Zamawiający wymaga złożenia dokumentów wymienionych w załączniku do pkt E SIWZ, 

natomiast w załączniku do pkt E SIWZ, pod listą dokumentów, jest zapis, że zamiast dokumentów, można złożyć 

oświadczenie zgodne z załącznikiem do pkt E ppkt 2 i 3 SIWZ. Rozumiemy zatem, że zgodnie z art. 25a 

Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zawarte w załączniku do pkt E, ppkt 2 i 3 SIWZ, a Zamawiający 

(zgodnie z art. 26 ust. 2) wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia aktualnych na 

dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, zgodnie z załącznikiem do pkt E SIWZ. Pragniemy również nadmienić, 

ze zgodnie z art. 26 ust. 2 składane na wezwanie Zamawiającego dokumenty i oświadczenia Wykonawcy najwyżej 

ocenionego, mają być ważne na dzień złożenia a nie na dzień otwarcia ofert, co byłoby niezgodne z ustawą Pzp. 

 

4. dot. Umowa § 3 ust. 1 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisu w Umowie § 3 pkt 1. z: „w wysokości 0,1% łącznej 

wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki” na zapis: „w wysokości 0,1% wartości brutto niezrealizowanej 

dostawy, za każdy dzień zwłoki”. 

Kara umowna stanowi surogat odszkodowania mającego kompensować negatywne dla wierzyciela konsekwencje 

wynikające z niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania. Wysokość kary umownej winna być 

zatem proporcjonalna do rozmiaru szkody poniesionej przez wierzyciela. W przypadku opóźnienia z pojedynczą 

dostawą Przedmiotu Umowy wierzyciel ponosi szkodę w wysokości wartości pojedynczej dostawy, zatem kara 

umowna powinna być ustalona w wysokości proporcjonalnej do wartości konkretnej dostawy Przedmiotu Umowy, 

co do której nastąpiło opóźnienie. Kara umowna ustalona w wysokości określonego procenta całkowitej wartości 

Umowy brutto mogłaby być ewentualnie karą umowną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie całego 

zobowiązania wynikającego z Umowy, w odniesieniu zaś do części zobowiązania - kara umowna winna odnosić się 

do wartości poszczególnej części niewykonanego lub nienależycie wykonanego zobowiązania. 

 

Odpowiedź:  

Ad 1 -  Zamawiający dopuszcza wskaźniki napromieniowania które posiadają nieodwracalną, jednoznaczną, 

optyczną identyfikację o napromieniowaniu preparatu wyłącznie w formie figury geometrycznej, bez formy słownej, 

również z zastosowaniem odcieni jednego koloru 

 

Ad 2 – dopuszcza się minimalny termin przydatności do użycia min 6 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego .  

Jednocześnie dla tej części kryterium punktowane w zakresie terminu przydatności do użycia przyjmuje brzmienie:  

 

„-20% - termin przydatności przedmiotu zamówienia : do 6 miesięcy - 0 punktów (jednocześnie 6 miesięcy to minimalny termin 
przydatności ) Co najmniej 17 miesięcy – 1 punkt. Co najmniej 22 miesiące – 2 punkty. Wszelkie terminy przydatności i 
punktacja nie dotyczą krwi kontrolnej. W ofercie wskazać oferowany termin przydatności do użycia” 



   

Ad 3. Wadium się nie wymaga. Zamawiający pozostawia Wykonawcom wybór – mogą złożyć albo oświadczenia albo zamiast 
oświadczeń odpowiednie dokumenty z których wynika niewykluczenie z udziału w postępowaniu. Złożenie oświadczeń jest 
wystarczające. Dokumenty mają być ważne na dzień złożenia. 
 
Ad 4. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pytanie:   
dotyczy części IV 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów jałowych pakowanych pojedynczo w opakowanie a’3 
(każdy kompres ma opakowanie indywidualne), tzn. w blistrze znajdują się 3 kompresy, każdy w osobnym 
indywidualnym opakowaniu. 
 

Odpowiedź:  

Tak zamawiający dopuści wskazany sposób konfekcjonowania, ale zewnętrzne opakowanie zbiorcze ma zawierać 

25-300 sztuk kompresów zgodnie z SIWZ 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Pytanie:   
 

1.Czy Zamawiający dopuści w w/w postępowaniu złożenie oferty równoważnej poprzez zaoferowanie mikrokuwet i 

krwi kontrolnej w cenach konkurencyjnych, kompatybilnych z hemoglobinometrami HemoCue Hb 201 DM wraz z 

bezpłatnym użyczeniem tych hemoglobinometrów w ilości niezbędnej do wykonania podanej ilości badań  

Podkreślić należy, że analizatory Hb 201 DM współpracują poprawnie z systemem Bank Krwi w wielu RCKiK w kraju. 

 

2.Ile hemoglobinometrów aktualnie użytkuje Zamawiający? 
 

Odpowiedź:  

Ad 1. Zamawiający nie dopuszcza zaoferownia mikrokuwet i krwi kontrolnej w cenach konkurencyjnych, 

kompatybilnych z hemoglobinometrami HemoCue Hb 201 DM wraz z bezpłatnym użyczeniem tych 

hemoglobinometrów w ilości niezbędnej do wykonania podanej ilości badań 

 

Ad 2. Ok. 25 sztuk 

 

 

 

 

Jolanta Raś  

 

 


