
   

 

 

 

  
 

Kraków, 08.09.2017r 

 

 

 

Wszyscy Wykonawcy 

 
 

Dotyczy: postępowania ZP-10/17:  

 

Zestawy do pobierania krwi i jej składników 
 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą PZP, zwracamy się z 

wnioskiem o wyjaśnienie postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dalej zwaną SIWZ, w 

poniższym zakresie dotyczącym Części IV przedmiotu zamówienia: 

 

Dotyczy wzoru umowy 

1. Część G pkt 4 SIWZ i § 2 ust. 3 wzoru umowy 

Prosimy o wyjaśnienie, który termin płatności jest obowiązujący: 60 czy 30 dni? 

Odpowiedź: 

30 dni 

 

2. § 1 wzoru umowy dla Części IV 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie poniższego postanowienia? 

„Każde zamówienie będzie obejmować co najmniej 36 sztuk zestawów. Dostawca ma prawo odmówić 

realizacji zamówienia, które obejmuje mniejszą ilość zestawów”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego postanowienia  

 

3. § 3 ust. 1 wzoru umowy dla Części IV 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by kara umowna za przekroczenie terminu dostawy była naliczana od 

wartości brutto dostawy, której dotyczy zwłoka? 

Odpowiedź: 

Nie. 

 

4. § 4 ust. 2 lit. a) i b) wzoru umowy dla Części IV 

Wnosimy o skrócenie czasu zgłaszania reklamacji z 10 do 7 dni odpowiednio od daty dostawy lub 

stwierdzenia wady. 



   

Odpowiedź: 

Nie 

5. § 4 ust. 3 wzoru umowy dla Części IV 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by w przypadku reklamacji dotyczącej braków jakościowych Wykonawca był 

zobowiązany do wymiany wadliwych zestawów na zestawy wolne od wad, tylko jeżeli reklamacja dotyczyć 

będzie całej dostarczonej partii zestawów, natomiast w przypadku reklamacji dotyczącej pojedynczych 

zestawów uwzględnienie reklamacji polegało będzie na dokonaniu korekty faktury VAT i zwrocie ceny 

zapłaconej przez Zamawiającego za wadliwe zestawy? 

Odpowiedź: 

Tak 

6. § 5 ust. 1 lit. d) wzoru umowy dla Części IV 

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: 

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego postanowienia  

 

7. § 5 ust. 1 wzoru umowy dla Części IV 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zmiany umowy, w formie aneksu, również poprzez zmianę 

okresu ważności zestawów, w szczególności w przypadku opóźnień w produkcji lub zwolnieniu serii, 

czy braku na rynku zestawów o wymaganym okresie ważności, o ile zmiana ta będzie korzystna dla 

Dzierżawcy, np. Dostawca obniży cenę na zestawy z krótszym okresem ważności? 

 
Odpowiedź: 

Tak, jeżeli dostawca obniży cenę odpowiedniej partii zestawów o co najmniej 10%, a termin ważności zestawów 

zostanie zaakceptowany przez Zamawiajacego 

 

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w § 5 wzoru umowy dla Części IV poniższego postanowienia? 

„Poniższe zmiany przedmiotu umowy nie wymagają zmiany niniejszej umowy, o ile zmienione wyroby będą 

nadal spełniać wymagania zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia : 

 zmiana nazwy własnej, 

 zmiana numeru katalogowego, 

 zmiana producenta (w ramach grupy kapitałowej, do której należy producent zaoferowanych 

wyrobów), 

 zmiana sposobu pakowania czy konfekcjonowania  

 zmiana specyfikacji przedmiotu umowy, która nie spowoduje pogorszenia jakościowego lub zmiany 

funkcjonalności. 

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

wyprzedzeniem.”. 

 



   

Odpowiedź: 

Tak, za wyjątkiem tiret piąte gdzie dopuszcza się zmiany parametrów na lepsze jeżeli wcześniej określono 

parametry minimalne, lub zmianę paramentów na lepsze w określonych przez zamawiającego w ramach 

minimalnych i maksymalnych parametrów opisu przedmiotu Zamówienia 

 

9. § 5 ust. 1 wzoru umowy dla Części IV 

W przypadku negatywnej odpowiedzi na poprzednie pytanie, czy Zamawiający dopuści możliwość zmiany 

umowy, w formie aneksu, również poprzez: 

 zmianę producenta (w ramach grupy kapitałowej, do której należy producent wyrobu zaoferowanego 

przez Dostawcę), 

 zmianę sposobu pakowania czy konfekcjonowania, 

 zmianę specyfikacji wyrobu, w szczególności w przypadku wprowadzania do obrotu 

zmodyfikowanego lub ulepszonego wyrobu. 

 
Odpowiedź: 

Tak, za wyjątkiem tiret trzecie gdzie dopuszcza się zmiany parametrów na lepsze jeżeli wcześniej określono 

parametry minimalne, lub zmianę paramentów na lepsze w określonych przez zamawiającego w ramach 

minimalnych i maksymalnych parametrów opisu przedmiotu Zamówienia 

 

10. § 6 ust. 3 wzoru umowy dla Części IV 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na poniższą zmianę tego postanowienia? 

„Jeżeli w okresie obowiązywania umowy Dzierżawca nie zamówi wszystkich zestawów stanowiących 

przedmiot zamówienia, Strony mogą przedłużyć czas obowiązywania umowy, nie więcej jednak niż o 12 

miesięcy.” 

Odpowiedź: 

Nie 

 

11. § 6 ust. 3a wzoru umowy dla Części I 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę tego postanowienia i zobowiąże się zamówić co najmniej 70% 

wartości umowy? 

Odpowiedź: 

Tak 

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

Uprzejmie prosimy o odpowiedź na poniższe pytania do postępowania ZP-10/17 dotyczące wymogów względem 

przedmiotu zamówienia: 

 

1. Dot. Opis przedmiotu zamówienia, Część I, pkt. 11 

Czy zamawiający dopuści skład płynów na etykiecie w języku łacińskim ? 

Odpowiedź: 

Tak 



   

 

 

2. Dot. Opis Przedmiotu zamówienia, Część II, pkt.3 

Czy Zamawiający dopuści pojemniki  z następującymi drenami: 

dreny poszczególnych pojemników długości ok. 20 cm (od pojemnika do pierwszego rozgałęzienia), następnie 

pojemniki łączone po dwa wspólnym drenem o długości około 5cm, dalej pary połączonych pojemników łączą 

się wspólnym końcowym drenem o długości około 30 cm zakończonym plastikową igłą typu „SPIKE"?  Ze 

względu na skurcz drenów po procesie sterylizacji rzeczywiste długości drenów mogą być około 10% krótsze 

na poszczególnych odcinkach ? 

Odpowiedź: 

Nie, nie dopuszcza się 

 

 

3. Dot. Opis Przedmiotu zamówienia, Część II, pkt.4 

Czy Zamawiający dopuści etykiety, w których informacje zawarte są w postaci piktogramów zgodnych z normą 

ISO oraz na których dodatkowo informacja o sterylności i apirogenności zawarta jest w języku francuskim 

(Sterile et apyrogene)? 

Odpowiedź: 

Tak 

 

 

4. Dot. Opis Przedmiotu zamówienia, Część II, pkt.5 
Czy Zamawiający dopuści karton transportowy zawierający 25 zestawów pakowanych indywidualnie w folię 

przeźroczystą ? 

Odpowiedź: 

Tak 

 

 

5. Dot. Opis Przedmiotu zamówienia, Część II, pkt.6 
Czy Zamawiający dopuści umieszczenie informacji w języku polskim na etykiecie umieszczonej na zestawie 

(opakowanie jest przezroczyste, więc wymagane informacje są widoczne) ? 

Odpowiedź: 

Tak 

 

 

6. Dot. Opis Przedmiotu zamówienia, Część III, pkt. g 
Czy Zamawiający dopuści etykietę bez zamieszczonej na niej nazwy dystrybutora ? 

Odpowiedź: 

Tak 



   

Dotyczy części I– zestawy (pojemniki) do pobierania krwi i jej składników typu góra-dół 

1. Czy Zamawiający zgodzi się, aby temperatura przechowywania pojemników wynosiła od 0°C do + 25°C w 

przypadku, gdy w instrukcji będzie widniał następujący zapis: „Okresowe przekraczanie temperatury 

przechowywania (25°C) w przedziale do 40°C jest dopuszczalne przez łączny okres nieprzekraczający 4 

tygodni”, przy założeniu że oferent poniesie koszty związane z dodatkowym transportem w okresach czasu 

kiedy średnia temperatura przekracza 30°C? 

Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający nie dopuści pojemników o wskazanej j/w temperaturze przechowywania 

 

2. Czy w związku z przyznawaniem 0 punktów w ocenie jakościowej produktu za termin przydatności do 

użycia, zamawiający dopuszcza dostawę pojemników o terminie ważności nie krótszym niż 12 miesięcy od 

daty dostawy? 

Odpowiedź: 

Tak 

 

3. Czy zamawiający zaakceptuje pojemniki, w których dren czerpalny będzie miał długość od 146 (+/- 9) cm? 

Odpowiedź: 

Tak 

 

4. Czy zamawiający zgodzi się aby dren na próbki pilotujące miał długość od 96 (+/- 2) cm? 

 

Odpowiedź: 

Tak 

 

Dotyczy części III- pojemniki puste na krew transferowe a 600 ml 

 

1. Czy zamawiający zaakceptuje pojemniki, w których dren ma długość 81,0 cm +/- 5 cm? 

Odpowiedź: 

Tak 

 


