
   

 

 

 

  
 

 

 

Kraków, 03.08.2016 
 

 

 

Wszyscy Wykonawcy 
 

 

 

Dotyczty: Postępowanie ZP-13/16 

Dzierżawa dwóch urządzeń do redukcji patogenów w osoczu wraz z dostawami 19 200 zestawów do redukcji patogenów               

w osoczu 

 

 
Pytanie:   

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania 2 urządzeń wyprodukowanych w roku 2010 o udokumentowanej, pełnej renowacji 

technicznej przeprowadzonej w marcu 2016 roku (w tym m.in. wymiana i kalibracja źródeł światła oraz czujników)? 

 

Odpowiedz: 

Nie, zamawiający dopuszcza urządzenia nie starsze niż 5 letnie 

 

 

 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania urządzeń o następujących wymiarach: szerokość 47 cm, głębokość 68 cm, wysokość 

44 cm? 

 

Odpowiedz: 

Tak 

 

Pytanie:   

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia o wymiarach: wysokość 37 cm, szerokość 115 cm, głębokość 74 cm, przy 

czym urządzenia te można ustawić jedno na drugim (waga jednego aparatu, to 69 kg)? 

Odpowiedz: 

Tak 

 

Pytanie:   

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zestawów umożliwiających przeprowadzenie procesu, podczas którego uzyskuje się 6 

jednostek terapeutycznych osocza, przy czym do przeprowadzenia procesu wystarczy użyć 5 jednostek osocza z krwi pełnej (z 

wyjściowych 5 jednostek osocza z krwi pełnej, na końcu uzyskuje się 6 jednostek terapeutycznych inaktywowanego produktu; do 

przeprowadzenia takiego procesu zużywa się 2 zestawy)? Takie rozwiązanie przekłada się na zmniejszenie liczby niezbędnych zestawów 

z 19.200 na 6.400. Te same zestawy mogą być również wykorzystane do przeprowadzenia procesu z plazmaferezy, w zakresie objętości: 

385-650 ml). 

 

Odpowiedz: 

Nie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

1. Pytania do Załącznik do punktu D ppkt 1 (Opis przedmiotu zamówienia) 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby zaoferowane urzadzenie posiadało wymiary 37,5 x 61 x 64,8 cm? 

Odpowiedź: 

Tak 

2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które wykonuje inaktywację 1 pojemnika/cykl w sytuacji gdy zapewnia 

wydajność inaktywacji na poziomie minimum 6 donacji na godzinę. Pełen proces inatywacji  wynosi od 5-10 

minut.  

Odpowiedź: 

Tak 

3. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby preparat był gotowy do wydania i przetoczenia bezpośrednio po 

procesie naświetlania - bez konieczności odfiltrowania filtracji czynnika redukcyjnego? 

Odpowiedź: 

nie wymaga się 

 

4. Czy Zamawiający będzie wymagał aby urządzenie mogło być wykorzystywane przez Zamawiajacego również 

do inaktywacji preparatów płytkowych? 

Odpowiedź: 

nie wymaga się – prosimy o zapoznanie się z nowymi kryteriami oceny ofert. 

 

5. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie dopuszcza zlewania pojedynczych jednostek osocza do 

przeprowadzenia procesu inaktywacji? 

Odpowiedź: 

Nie dopuszcza 

6. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany system wykorzystywał substancje, która  

w pierwotnej postaci oraz jej fotopochodne są nietoksyczne, niemutagenne, nie zaobserwowano wzbudzania 

reakcji alergicznych – co za tym idzie niewymagającą usuwania ze składnika krwi  

po procesie naświetlania? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza w/w wspomniane rozwiązanie vide kryteria oceny ofert 

2. Punkt D.1 SIWZ i Załącznik do punktu D ppkt 1 (Opis przedmiotu zamówienia) 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga dostawy wyłącznie nowych urządzeń, czy dopuszcza jednak 

dostawę urządzeń używanych (po udokumentowanej renowacji technicznej, nie starszych niż 5-letnie? 

Odpowiedź: 

Dopuszcza się urządzenia po renowacji nie starsze niż 5 letnie 

3. Punkt F.4 SIWZ 

Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty próbek? Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie wyrobów, których 

próbki mają być dostarczone, i ich ilości. 

Odpowiedź: 

Należy dołączyć 2 zestawy do inaktywacji osocza 

 

4. Punkt I SIWZ (Sposób obliczania punktacji) w związku z § 1 ust. 3 – 4 wzoru umowy 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności między wskazanymi postanowieniami SIWZ: 



   

 w ramach kryterium „Jakość” oceniana będzie realizacja dostaw zestawów do 5 dni 

kalendarzowych od złożenia zamówienia, 

 zgodnie z § 1 ust. 3 – 4 wzoru umowy wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówień w 

ciągu 5 dni roboczych od złożenia zamówienia. 

Prosimy o wyjaśnienie, jaki jest bezwzględnie wymagany od wszystkich wykonawców termin realizacji 

zamówień, oraz jak będzie ostatecznie przebiegać ocena ofert w tym kryterium? 

Odpowiedź: 

Wszędzie w SIWZ i wzorze umowy mają być dni kalendarzowe. Należy zdeklarować w ofercie czy Wykonawca zamierza w czasie 5 

dni dostarczać zestawy do inaktywacji. W takim przypadku otrzymuje dodatkowo jeden punkt. Jeśli nie zdeklaruje tego terminu, to 

przyjmuje się za termin dostaw 10 dni kalendarzowych 

 

5. Punkt I SIWZ (Sposób obliczania punktacji) 

Czy Zamawiający rozważy zmianę zasad oceny ofert w kryterium „Jakość”, uwzględniając m.in. fakt, że 

występujące na rynku metody inaktywacji różnią się zastosowaniem odmiennych czynników inaktywujących? W 

niektórych metodach stosowane są naturalne substancje, które nie wymagają usuwania ze składnika krwi po 

procesie naświetlania. 

Odpowiedź: 

Odpowiednie modyfikacje znajdą się w SIWZ 

6. § 1 ust. 1 i ust. 5 wzoru umowy 

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu, by wykonawca przeprowadzał kwalifikację procesową urządzenia? 

Walidacja procesowa z założenia leży bowiem po stronie użytkownika urządzenia. 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający zrezygnuje z powyższego wymogu 

7. Punkt 2 preambuły i § 1 ust. 1a wzoru umowy  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by oprogramowanie niezbędne do obsługi urządzenia było w języku 

angielskim? 
 

Odpowiedź: 

Nie 

8. Punkt 5 preambuły i § 1 ust. 1b wzoru umowy 

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu, by Dostawca zapewnił w okresie obowiązywania umowy 

automatyczny system kontroli niezgodności przesyłanych badań z wynikami w archiwum lub z wynikami w 

programie Bank Krwi? 

Według naszych ustaleń powyższe funkcjonalności nie występują po stronie systemu Bank Krwi.  

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający zrezygnuje z powyższego wymogu 

 

9. § 7 ust. 1 i 2 wzoru umowy 

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu, by Dostawca zapewnił po zakończeniu dzierżawy oprogramowanie do 

obsługi zarchiwizowanych protokołów badań inaktywacji wykonanych na urządzeniach? 

Przeglądanie historycznych danych jest bowiem możliwe tylko w formie wydruku raportu z oprogramowania 

zainstalowanego na urządzeniu, które po zakończeniu dzierżawy zostanie zwrócone wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający zrezygnuje z powyższego wymogu 



   

 

10. § 1 ust. 1c wzoru umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na poniższą zmianę ostatniego zdania? 

„Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie szkody powstałe na aparacie i sprzęcie, o których mowa w 

ust. 1 oraz 1a, z przyczyn losowych będą likwidowane z polisy ubezpieczeniowej Dostawcy”. 
Odpowiedź: 

Odpowiedź: 

Tak, Odpowiednie modyfikacje zawiera nowy wzór umowy 

 

11. § 1 ust. 3 – 4 wzoru umowy 

Czy Zamawiający będzie składał zamówienia również na dostawy objęte harmonogramem dostaw? Jeżeli tak, 

to czy również w tym przypadku obowiązuje termin dostawy zestawów do inaktywacji w ciągu 5 dni roboczych 

od złożenia zamówienia? 

Odpowiedź: 

Tak,  

 

12. § 1 ust. 3 wzoru umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie poniższego postanowienia? 

„Każde zamówienie lub każda dostawa określona w harmonogramie będzie obejmować co najmniej …………… 

sztuk zestawów. Dostawca ma prawo odmówić realizacji zamówienia, które obejmuje mniejszą ilość zestawów”. 

Odpowiedź: 

Tak , zamawiający wyraża zgode na taką modyfikację  

 

13. § 1 ust. 3 wzoru umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie poniższego postanowienia? 

„Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

Jeżeli Dostawca otrzyma zamówienie w dniu ustawowo wolnym od pracy lub po godzinie 16:00 w dniu 

roboczym, Strony przyjmują, że otrzymał zamówienie w kolejnym, najbliższym dniu roboczym”. 

Odpowiedź: 

W SIWZ i w umowie stosuje się dni kalendarzowe 

 

14. § 3 ust. 1 wzoru umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by kara umowna za zwłokę była naliczana od wartości tej części przedmiotu 

umowy, której dotyczy zwłoka? 

Odpowiedź: 

Nie   

 

15. § 3 ust. 2 wzoru umowy 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie poniższego postanowienia? 



   

„Dzierżawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy w razie 

dopuszczenia się przez Dostawcę istotnych naruszeń umowy, po bezskutecznym upływie dodatkowego, 

odpowiedniego terminu na usunięcie tych naruszeń”. 

Odpowiedź: 

 Odpowiednie modyfikacje zawiera nowy wzór umowy 

 

16. § 4 ust. 3 wzoru umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie poniższego postanowienia? 

„Zamawiający będzie zgłaszał reklamacje na piśmie, faksem na numer: …………………. lub pocztą 

elektroniczną na adres: ……………………………..” 

Odpowiedź: 

Tak 

 

17. § 4 ust. 4 wzoru umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu na rozpoczęcie usuwania awarii analizatora z 24 do 48 

godzin od chwili zgłoszenia awarii? 

Odpowiedź: 

Tak 

18. § 4 ust. 5 wzoru umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by termin na dostarczenie urządzenia zastępczego (3 dni robocze) był 

liczony od upływu terminu na usunięcie awarii?  
 

Odpowiedź: 

Termin dostarczenia urzadzenia zastępczego – 5 dni kalendarzowych 

19. § 4 ust. 7 wzoru umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na poniższą zmianę tego postanowienia umowy? 

„W razie dostarczenia przez Dostawcę wadliwych zestawów do inaktywacji Dzierżawca jest uprawniony do 

złożenia reklamacji w terminie i formie wskazanych w ust. 3 powyżej. Za zestawy wadliwe uznaje się zestawy, 

które nie są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. W takim przypadku Dostawca zobowiązany jest do 

ustosunkowania się do wniesionej przez Dzierżawcę reklamacji w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. 

W razie uznania reklamacji przez Dostawcę lub braku odpowiedzi ze strony Dostawcy na wniesioną reklamację 

w powyższym terminie Dostawca na swój koszt i ryzyko wymieni w ciągu kolejnych 10 dni roboczych wadliwe 

zestawy na zestawy wolne od wad.” 

Odpowiedź: 

 Odpowiednie modyfikacje zawiera nowy wzór umowy 

20. § 4 wzoru umowy  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie w § 4 wzoru umowy nowego ustępu o poniższej treści? 

„Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

Jeżeli Dostawca otrzyma zgłoszenie Dzierżawcy w dniu ustawowo wolnym od pracy lub po godzinie 16:00 w 

dniu roboczym, terminy na przystąpienie do usunięcia awarii analizatora i na usunięcie tej awarii oraz na 

rozpatrzenie reklamacji dotyczącej zestawów do inaktywacji zaczną biec o godz. 8:00 w najbliższym dniu 

roboczym”. 

Odpowiedź: 

W SIWZ i w umowie stosuje się dni kalendarzowe 



   

 

21. § 4 wzoru umowy  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie w § 4 wzoru umowy nowego ustępu o poniższej treści? 

„Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za awarie, usterki lub uszkodzenia urządzeń i sprzętu komputerowego 

wynikające z ich nieprawidłowego używania przez Dzierżawcę lub powstałe z innych przyczyn leżących po 

stronie Dzierżawcy. Koszty takich napraw poniesie Dzierżawca”. 

Odpowiedź: 

 Odpowiednie modyfikacje zawiera nowy wzór umowy 

 

22. § 5 ust. 1 wzoru umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na poniższą zmianę tego postanowienia wzoru umowy w zakresie dotyczącym 

zmiany stawki podatku VAT? 

„Jeżeli po zawarciu umowy zostanie zmieniona stawka podatku VAT na przedmiot umowy, cena ulegnie 

odpowiedniej zmianie z dniem wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego wprowadzającego tą zmianę, bez 

konieczności składania przez Strony dodatkowych oświadczeń, przy czym cena netto pozostanie bez zmian”. 

Odpowiedź: 

 Tak, zamawiający wyraża zgodę 

 

23. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą zmianę § 5 ust. 2 wzoru umowy? 

„Poniższe zmiany przedmiotu umowy nie wymagają zmiany niniejszej umowy, o ile przedmiot zamówienia 

będzie nadal spełniał wymagania zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia (załącznik do pkt D, ppkt 1 SIWZ): 

 zmiana nazwy własnej, 

 zmiana numeru katalogowego przedmiotu umowy, 

 zmiana producenta przedmiotu umowy (w ramach grupy kapitałowej, do której należy 

producent przedmiotu umowy zaoferowanego przez Dostawcę), 

 zmiana sposobu opakowania czy konfekcjonowania lub specyfikacji przedmiotu umowy, która 

nie spowoduje pogorszenia jakościowego przedmiotu umowy lub zmiany jego funkcjonalności. 

Dostawca powiadomi Dzierżawcę na piśmie o zmianach wskazanych w poprzednim zdaniu z odpowiednim 

wyprzedzeniem. Dzierżawca dopuszcza również wprowadzenie w trybie aneksu do umowy innych zmian 

dotyczących przedmiotu umowy niż wskazane w pierwszym zdaniu, przy zachowaniu zgodności przedmiotu 

zamówienia z wymaganiami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia (załącznik do pkt D, ppkt 1 SIWZ), o 

ile będzie to korzystne dla Dzierżawcy lub o ile wskutek zmiany Dzierżawca otrzyma przedmiot zamówienia o 

wyższych (lepszych) parametrach”. 

Odpowiedź: 

 Tak, ale zamawiający nie wyraża zgody na zmiany specyfikacji przedmiotu umowy, w tym w szczególnosci zmiany w specyfikacji 

przedmiotu zamówienia 

 

24. § 5 ust. 3  

Prosimy o potwierdzenie, że wskazane postanowienie dotyczy innych dopuszczalnych zmian umowy 

niż opisane w § 5 ust. 1 i ust. 2 wzoru umowy. 
 

Odpowiedź: 

 Zgodnie ze wzorem umowy 

 



   

25. § 6 ust. 2 wzoru umowy 

Wnosimy o wyjaśnienie, czy wskazane postanowienie oznacza, że w okresie obowiązywania umowy 

Zamawiający zobowiązuje się do zakupu produktów o łącznej wartości 50% wartości umowy (suma 

kwot brutto z § 2 ust. 1 i ust. 1a umowy)? 
 

Odpowiedź: 

 Tak,  

 

26. § 6 ust. 2 wzoru umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na poniższą zmianę tego postanowienia? 

„W okresie obowiązywania umowy Dzierżawca zobowiązuje się do zakupu zestawów o łącznej wartości brutto 

równej co najmniej 50% łącznej wartości brutto umowy (suma kwot brutto z § 2 ust. 1 i ust. 1a umowy). Jeżeli w 

okresie obowiązywania umowy Dzierżawca nie kupi pozostałych zestawów, Dostawcy nie przysługują z tego 

tytułu żadne roszczenia wobec Dzierżawcy. Jeżeli Dzierżawca nie zamówi w okresie obowiązywania umowy 

wszystkich zestawów stanowiących przedmiot zamówienia, Strony mogą przedłużyć czas obowiązywania 

umowy, nie więcej jednak niż o 6 miesięcy.” 
 

Odpowiedź: 

 Tak, zamawiający wyraża zgodę 

 

Uwaga: uzupełnieniem niniejszych odpowiedzi jest nowy wzór umowy 

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

Nowe kryteria punktacji: 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryteriach określonych w pkt D, ppkt 2 wynosi 10. 

1. Cena 65 % 

Punkty przyznawane za kryterium „cena” będą liczone wg następującego wzoru: 

C = ( Cmin : Co) x 10 x 0,65 

gdzie : C – ilość punktów przyznana danej ofercie za cenę, 

Cmin- cena najniższa spośród ważnych ofert, 

Co – cena podana przez Oferenta dla którego wynik jest obliczany. 

2.  Termin dostaw 5% - realizacja dostaw zestawów do 5 dni kalendarzowych  od złożenia zamówienia  (0,5 punktu) – należy 

zadeklarować w ofercie 

3.  Jakość 20%: zaoferowanie metody inaktywacji z zastosowaniem  naturalnych  substancji, które nie wymagają usuwania ze   składnika 

krwi po procesie naświetlania. Wykonawca , który zaoferuje taka metoda otrzyma dodatkowo 2 punkty – należy przedstawić materiały 

producenta urządzeń z których wynikać będzie spełnienie warunku 

4. Wydajność 10% : zaoferowanie urządzeń do inaktywacji , które mogą wykonywać także inaktywacje płytkową (dodatkowo 1 punkt) ) – 

należy przedstawić materiały producenta urządzeń z których wynikać będzie spełnienie warunku 

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

Termin składania i otwarcia ofert przesuwa  się na dzień 26.08.2016r na godzinę 10:00 (składanie)  i 11:00  (otwarcie) 

 

 

Jolanta Zatorska 


