PYTANIE I ODPOWIEDZI

1.Dotyczy załącznika nr 2 do SWZ Prosimy o informację jaki ostatecznie termin realizacji
zamówienia
wymagany jest przez Zamawiającego ponieważ w treści załącznika nr 2 „Formularza
ofertowy” pkt. 1.2 określony jest jako 36 miesięcy, natomiast w rozdziale VI SWZ widnieje
termin realizacji jako 24 miesiące?
Odpowiedź: Termin realizacji zamówienia wynosi 24 miesiące
2. W związku z brakiem informacji w treści SWZ prosimy o potwierdzenie zgody na złożenie
wadium w formie gwarancji bankowej?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę
3. Dotyczy umowy dzierżawy par. 1 ust. 27 pakiet 5: Wnioskujemy o doprecyzowanie zapisu
umowy wg propozycji: „ Wydzierżawiający gwarantuje czas reakcji na usunięcie uszkodzenia
nie dłuższy niż 24 godziny od chwili zgłoszenia. W przypadku awarii analizatora z przyczyn
niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy, od
momentu zgłoszenia przez Zamawiającego do 24 godzin (licząc termin w dni robocze), nie
później niż do godziny 13:00 następnego dnia roboczego. Dłuższy czas usunięcia awarii musi
być podyktowany nadzwyczajnymi okolicznościami np. sprowadzenie części zamiennej z
zagranicy i indywidualnie omówiony z Zamawiającym. W przypadku napraw trwających
dłużej niż w/w termin Wykonawca zapewni aparat zastępczy na czas naprawy. Jeżeli aparat
po 2 dniach roboczych nadal będzie niesprawny, badania zawarte w umowie wykonywane
będą u podwykonawcy na koszt wydzierżawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyrażą zgody
4. Dotyczy umowy dzierżawy par. 1 ust. 36 pakiet 5: Wnioskujemy o doprecyzowanie i
zmianę zapisu umowy w zakresie kar umownych wg propozycji: 36. W przypadku nie
przystąpienia przez Wydzierżawiającego do naprawy urządzenia w ciągu 24 godzin (licząc
termin w dni robocze ) od chwili zgłoszenia uszkodzenia lub nie zapewnienia urządzenia
zastępczego w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 24 godziny (licząc termin w dni
robocze), nie później niż do godziny 13:00 następnego dnia roboczego Wydzierżawiający
zobowiązany jest zapłacić na rzecz Dzierżawcy
karę umowną w wysokości 300 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody
5. Dotyczy umowy odczynnikowej par.4 ust. 2-pakiet nr 5: Prosimy o doprecyzowanie w
umowie czego dotyczy zapis „Dostarczone materiały powinny posiadać minimum 6
miesięcy” ?
Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje Dostarczone materiały powinny posiadać
minimum 6 miesięcy terminu ważności ” ?
6. Dotyczy umowy odczynnikowej par.6.2-pakiet nr 5: „W przypadku niespełnienia norm
jakościowych dostarczanych odczynników Kupujący naliczy karę umowną w wysokości 0,5
% wartości umowy za przekroczenia norm jakościowych w 5 % ilości dostarczonych
odczynników, w przypadku przekroczenia norm jakościowych w 10 % ilości dostarczonych
odczynników Kupujący naliczy karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy. Kupujący
do kary umownej doliczy również koszty zleconych badań w zewnętrznym laboratorium
diagnostycznym, których nie mógł wykonać u siebie ze względu za przekroczenia jakościowe
dostarczonych odczynników.
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Co Zamawiający rozumie przez normy jakościowe i jak chce je liczyć w sposób mierzalny dla
obu stron?
Odpowiedź: Zamawiający rozumie przekroczenie norm jakościowych w stosunku do
odczynników jako powtarzające się nieprawidłowe wartości otrzymywanych kalibracji i
kontroli a także nieprawidłowości w otrzymywanych wartościach próbek badanych
(brak powtarzalności wyników)
7. Dotyczy umowy odczynnikowej par. 1 ust. 3 -pakiet nr 5: Wnioskujemy o doprecyzowanie
zapisu umowy wg propozycji: „3. Kupujący zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej
ilości niż określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, ale nie mniej niż 60 % wartości całego
zamówienia brutto”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający określił swoje potrzeby na
podstawie zużycia w analogicznym okresie czasu, jednak nie jest w stanie przewidzieć ze
względu na specyfikę działalności leczonych jednostek chorobowych oraz rodzaju
wykonywanych badań
8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w postępowaniu w Pakiecie nr 1
systemu do pomiaru glikemii Glucomaxx odznaczającego się następującymi cechami:














paski pakowane po 50 sztuk w opakowaniu chroniącym je przed wpływem czynników
zewnętrznych (paski można dotykać na całej powierzchni bez wpływu na wynik badania);
funkcja „Auto Coding” (brak konieczności ręcznego ustawiania kodów, użycia kluczy bądź
chipów kodujących, bez konieczności sprawdzania poprawności kodu na wyświetlaczu z
kodem na paskach testowych);
biosensoryczna metoda pomiaru oparta na enzymie GDH-FAD (który nie interferuje z tlenem
zawartym w krwi pacjenta);
paski posiadające kapilarę do automatycznego zasysania próbki umieszczoną na szczycie
(czubku) paska testowego z czujnikiem objętości krwi otrzymanej z krwi kapilarnej lub żylnej
gdzie objętość próbki krwi do badania wynosi 0,5 µl, a czas pomiaru 5 sekund;
paski będące na listach refundacyjnych, dostarczane przez hurtownie medyczne, co zwiększa
bezpieczeństwo dostawy w odpowiednich warunkach przechowywania pasków testowych;
pomiar stężenia glukozy kalibrowanej do osocza w zakresie 20-600 mg/dl i zakresie
hematokrytu
od 20 do 65%;
paski kompatybilne z aparatem umożliwiającym automatyczny wyrzut paska (brak
bezpośredniego kontaktu personelu medycznego z zużytym testem paskowym co eliminuje
niebezpieczeństwo zakażenia chorobami przenoszonymi drogą krwi - uniknięcie zagrożenia
zakażeniem materiałem biologicznym);
paski kompatybilne z aparatem posiadającym duży podświetlany wyświetlacz (co gwarantuje
czytelność wyniku i ułatwia pracę personelu: zwłaszcza o zmroku) oraz podświetlaną
szczelinę (ułatwia umieszczenie paska testowego); zasilanym 2 bateriami AAA 1,5 V (bateria
tzw. „mały paluszek” – łatwe do wymiany);
paski kompatybilne z aparatem umożliwiającym nakłuwanie alternatywnych miejsc nakłucia;
temperatura przechowywania pasków wynosząca od 2ᵒC do 32ᵒC;
możliwość kontroli systemu na 3 zakresach płynów kontrolnych - ważność płynów
kontrolnych
po otwarciu fiolki z płynem wynosi 6 miesięcy co potwierdzone jest w instrukcji obsługi;
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termin przydatności pasków wynoszący 6 miesięcy od momentu otwarcia fiolki z paskami
potwierdzony
w instrukcji obsługi;
system posiadający znak CE, spełniający w pełnym zakresie wymagania najnowszej normy
ISO 15197:2015.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody
9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie tabeli asortymentowo-cenowej o kolumnę
z numerem katalogowym oferowanego produktu? Usprawni to proces realizacji zamówień.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę
10. Dot. załącznika do pakietu nr 2, tabela Warunki graniczne, pkt 24: Czy Zamawiający
wyrazi zgodę na modyfikację zapisu na: "Warunki serwisu: możliwość mailowego zgłoszenia
awarii 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu na adres: ........................"?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ
11.Dotyczy SWZ Umowa dzierżawy Pakiet 2 §1 Punkt 9 i Załącznik do pakietu nr 2 Punkt 8:
Czy Zamawiający dopuści analizator, którego oprogramowanie jest kompatybilne z systemem
Windows NT, na którym zainstalowany jest laboratoryjny system informatyczny, gdzie
przesyłane są wyniki, z bazą danych pacjentów i oprogramowaniem kontroli jakości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuści analizator, którego oprogramowanie jest
kompatybilne z systemem Windows NT, na którym zainstalowany jest laboratoryjny
system informatyczny, gdzie przesyłane są wyniki, z bazą danych pacjentów i
oprogramowaniem kontroli jakości.
12. Dotyczy SWZ Umowa dzierżawy Pakiet 2 §1 Punkt 20 Załącznik do pakietu nr 2
Punkt 19: Czy Zamawiający dopuści używaną chłodziarkę z przeszkloną szybą i pięcioma
półkami zapewniającą przechowywanie odczynników w temperaturze 2-8 st. C na czas
trwania umowy przetargowej?
Odpowiedź: Zamawiający dopuści używaną chłodziarkę z przeszkloną szybą i pięcioma
półkami zapewniającą przechowywanie odczynników w temperaturze 2-8 st. C na czas
trwania umowy przetargowej z aktualnym ważnym przeglądem technicznym.
13. Dotyczy SWZ Umowa dzierżawy Pakiet 2 §1 Punkt 27: Czy Zamawiający wyrazi zgodę
na dostarczenie aparatu w terminie do 30 dni roboczych?
Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę
14. § 1 ust. 4 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia umownego?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody
15. § 3 ust. 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego
na:
"W razie zwłoki w zapłacie należności w stosunku do terminu określonego w § 3 pkt. 1
Sprzedający ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach
handlowych."?
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę
16. § 4 ust. 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia
do 5 dni roboczych?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody
17. § 4 ust. 2 - W przypadku braku zgody na powyższe pytanie, czy Zamawiający wyraża
zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 4 dni roboczych?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody
18. § 4 ust. 1 (poprawnie ust. 3) - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację
postanowienia umownego na:
"W przypadku niewywiązania się przez Sprzedającego z terminu realizacji umowy,
określonego w § 4 ust. 2, Kupujący ma prawo do naliczania kar umownych za każdy dzień
opóźnienia w wysokości 0,1% wartości niezrealizowanej dostawy odczynników.
Zamawiający do kary umownej doliczy również koszty zleconych badań w zewnętrznym
laboratorium diagnostycznym, których nie mógł wykonać u siebie ze względu za braki
ilościowe dostarczonych odczynników w stosunku do złożonego zamówienia na dany okres.
Kupujący zobowiązany będzie do udokumentowania poniesionych kosztów."?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody
19. § 4 ust. 2 (poprawnie ust. 4) - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację
postanowienia umownego na:
"W przypadku niespełnienia norm jakościowych dostarczanych odczynników Kupujący
naliczy karę umowną w wysokości 0,5 % wartości danej dostawy za przekroczenia norm
jakościowych w 5 % ilości dostarczonych odczynników, w przypadku przekroczenia norm
jakościowych w 10 % ilości dostarczonych odczynników Kupujący naliczy karę umowną w
wysokości 5 % wartości danej dostawy. Kupujący do kary umownej doliczy również koszty
zleconych badań w zewnętrznym laboratorium diagnostycznym, których nie mógł wykonać u
siebie ze względu za przekroczenia jakościowe dostarczonych odczynników. Kupujący
zobowiązany będzie do udokumentowania poniesionych kosztów."?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody
20. § 4 ust. 2( poprawnie ust. 4) - W przypadku braku zgody na powyższe pytanie, czy
Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:
"W przypadku niespełnienia norm jakościowych dostarczanych odczynników Kupujący
naliczy karę umowną w wysokości 0,5 % wartości danej dostawy za przekroczenia norm
jakościowych w 5 % ilości dostarczonych odczynników, w przypadku przekroczenia norm
jakościowych w 10 % ilości dostarczonych odczynników Kupujący naliczy karę umowną w
wysokości 10 % wartości danej dostawy. Kupujący do kary umownej doliczy również koszty
zleconych badań w zewnętrznym laboratorium diagnostycznym, których nie mógł wykonać u
siebie ze względu za przekroczenia jakościowe dostarczonych odczynników. Kupujący
zobowiązany będzie do udokumentowania poniesionych kosztów."?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody
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21. § 1 ust. 14 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego
na:
"Wydzierżawiający gwarantuje Bezpłatna obsługa, wymagane przeglądy techniczne oraz
wszelkie naprawy serwisowe wraz z wymianą uszkodzonych elementów analizatora w
okresie trwania umowy, z wyłączeniem uszkodzeń dokonanych z winy Dzierżawcy."?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę
22. § 1 ust. 15 oraz Załącznik do pakietu nr 2 Punkt 14 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na
modyfikację postanowienia umownego na:
"Wydzierżawiający gwarantuje czas reakcji na usunięcie uszkodzenia nie dłuższy niż 48
godziny w dni robocze w przypadku napraw trwających dłużej niż 72 godziny aparat
zastępczy na czas naprawy/jeżeli aparat po 72 godzinach będzie niesprawny, badania zawarte
w umowie wykonywane będą u podwykonawcy na koszt wydzierżawiającego. Dzierżawca
zobowiązany będzie do udokumentowania poniesionych kosztów."?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę
23. § 1 ust. 15 oraz Załącznik do pakietu nr 2 Punkt 14 - Czy Zamawiający ewentualnie
wyrazi zgodę na dostarczenie aparatu zastępczego dla napraw trwających dłużej niż 5 dni
roboczych?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody
24. § 1 ust. 23 oraz Załącznik do pakietu nr 2 Punkt 24- Czy Zamawiający wyraża zgodę ma
modyfikację zdania drugiego postanowienia umownego na:
"Warunki serwisu: możliwość mailowego zgłoszenia awarii 24 godziny na dobę przez 7 dni w
tygodniu na adres: ........................"?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ
25. § 1 ust. 29 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego
poprzez wykreślenia zapisu dot. zapłaty na rzecz Dzierżawcy opłaty manipulacyjnej?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody
26. § 1 ust. 29 - W przypadku braku zgody na powyższe pytanie czy Zamawiający wyraża
zgodę na obniżenie wysokości opłaty manipulacyjnej do 15 zł?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody
27. § 1 ust. 29 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego
poprzez dodanie na kończy zdania o treści:
"Dzierżawca zobowiązany będzie do udokumentowania poniesionych kosztów."?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody
28. § 1 ust. 30 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia umownego?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyrażą zgody
29. § 1 ust. 30 - W przypadku braku zgody na powyższe pytanie czy Zamawiający wyraża
zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:
"W przypadku nie przystąpienia przez Wydzierżawiającego do naprawy urządzenia w ciągu
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48 godzin w dni robocze od chwili zgłoszenia uszkodzenia lub nie zapewnienia urządzenia
zastępczego w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 72 godziny, Wydzierżawiający
zobowiązany jest zapłacić na rzecz Dzierżawcy karę umowną w wysokości 250 zł za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki."
Odpowiedź: Zamawiający nie wyrażą zgody
30. § 1 ust. 30 - Czy Zamawiający ewentualnie wyrazi zgodę na zapewnienia urządzenia
zastępczego dla naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody
31. § 1 ust. 30 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego
poprzez dodanie zdania drugiego o treści:
"W przypadku poniesienia przez Dzierżawcę kosztów i opłat wskazanych w ust. 29,
Dzierżawca nie będzie obciążany karą umowną wskazaną w zdaniu pierwszym."?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody
32. § 6 - Czy Zamawiający nie popełnił błędu podając numer postępowania: "02/2019"?
Odpowiedź: Postępowanie powinno być oznaczone 03/2021
33. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza, aby w tabeli Formularza
asortymentowo – cenowego, w dziale pt. „Materiały eksploatacyjne, akcesoria” wykonawca
dodał wiersze celem uwzględnienia niezbędnych do pracy analizatora płynów
systemowych/eksploatacyjnych?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aby w tabeli Formularza asortymentowo –
cenowego, w dziale pt. „Materiały eksploatacyjne, akcesoria” wykonawca dodał wiersze
celem
uwzględnienia
niezbędnych
do
pracy
analizatora
płynów
systemowych/eksploatacyjnych
34.Czy w celu umożliwienia weryfikacji stawianych warunków granicznych przez
Zamawiającego i zwiększenia transparentności oferty, Zamawiający wymaga podania w
tabeli Formularza asortymentowo – cenowego w kolumnie „Nr katalogowy” także nazwy
handlowej oraz producenta oferowanego asortymentu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podanie w tabeli Formularza asortymentowo –
cenowego w kolumnie „Nr katalogowy” także nazwy handlowej oraz producenta
oferowanego asortymentu
35.W związku z podanymi ilościami wykonywanych badań, prosimy o potwierdzenie, że w
kolumnie pt. „Ilość na 2 lata” należy uwzględnić ilość sztuk oferowanych mikrokart?
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w kolumnie pt. „Ilość na 2 lata” należy
uwzględnić ilość sztuk oferowanych mikrokart
36.W związku z koniecznością zaoferowania kart do potwierdzenia grupy krwi dorosłych
(przy grupach i krzyżówkach), o których mowa w pozycji nr 2 formularza asortymentowocenowego, prosimy o podanie planowanej ilości badań w okresie trwania umowy celem
zaoferowania odpowiedniej ilości asortymentu.
Odpowiedź: Planowana ilości badań w okresie trwania umowy – 950
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37.W związku z koniecznością zaoferowania kart do potwierdzenia grupy krwi dawców, o
których mowa w pozycji nr 5 formularza asortymentowo-cenowego, prosimy o
potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaoferowania kart do wykonania 2000 badań
potwierdzających grupę krwi u dawców?
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wymaga zaoferowania kart do wykonania
2000 badań potwierdzających grupę krwi u dawców.
38.W związku z koniecznością zaoferowania kart do badania bezpośredniego testu
antyglobulinowego w zakresie: IgG-IgA-IgM-C3c-C3d, o którym mowa w pkt. 8 formularza
asortymentowo-cenowego, uprzejmie prosimy o podanie planowanej ilości badań w okresie
trwania umowy celem zaoferowania odpowiedniej ilości asortymentu?
Odpowiedź: Planowana ilości badań w okresie trwania umowy – 20
39.Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga uwzględnienia w ofercie
materiałów ogólnodostępnych w laboratorium takich jak w szczególności woda destylowana,
wybielacz?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga uwzględnienia w ofercie materiałów
ogólnodostępnych w laboratorium takich jak w szczególności woda destylowana,
wybielacz
40.W związku z tym, iż ilości materiałów eksploatacyjnych takich jak płyny systemowe/
eksploatacyjne analizatora, odczynnik LISS, zestaw 3 krwinek do screeningu p/ciał, zestaw 2
krwinek wzorcowych do grupy A1-B, zestawy do kontroli codziennej zależą od ilości
wykonywanych badań i oferowanego systemu, prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca
winien wyliczyć i uwzględnić w tabeli asortymentowo-cenowej niezbędną ilość powyższego
asortymentu konieczną do wykonania podanej przez Zamawiającego ilości badań, a wartości
liczbowe w kolumnie „Ilość opakowań odczynników” są wskazane omyłkowo?
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że Wykonawca winien wyliczyć i uwzględnić w
tabeli asortymentowo-cenowej niezbędną ilość powyższego asortymentu konieczną do
wykonania podanej przez Zamawiającego ilości badań, a wartości liczbowe w kolumnie
„Ilość opakowań odczynników” są wskazane omyłkowo
41.W związku z koniecznością zaoferowania końcówek do pipety (pozycja nr 2 działu
„Materiały eksploatacyjne, akcesoria” formularza asortymentowo-cenowego), które służą
tylko do wykonywania badań metodą manualną (np. w przypadku awarii analizatora),
prosimy o podanie ilości sztuk jaką Wykonawca winien wycenić w formularzu?
Odpowiedź: Wykonawca winien wycenić w formularzu 5000 sztuk końcówek do pipety
42.W związku z koniecznością zaoferowania nakłuwaczy do bezpiecznego pobierania krwi z
drenów (pilotek), o których mowa w pozycji nr 7 działu „Materiały eksploatacyjne,
akcesoria” formularza asortymentowo-cenowego, prosimy o podanie ilości sztuk jaką
Wykonawca winien wycenić w formularzu?
Odpowiedź: Wykonawca winien wycenić w formularzu 500 sztuk nakłuwaczy do
bezpiecznego pobierania krwi z drenów (pilotek).
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43.Prosimy o potwierdzenie, że wymagane w pozycji nr 7 działu „Materiały eksploatacyjne,
akcesoria” formularza asortymentowo-cenowego nakłuwacze do bezpiecznego pobierania
krwi z drenów (pilotek) mają posiadać możliwość nasadzenia na probówkę oraz kołnierz
zabezpieczający przed zachlapaniem?
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że nakłuwacze do bezpiecznego pobierania krwi
z drenów (pilotek) mają posiadać możliwość nasadzenia na probówkę oraz kołnierz
zabezpieczający przed zachlapaniem.
44.W związku z wymogiem zaoferowania w ramach przedmiotu zamówienia zestawów do
zewnętrznej międzynarodowej kontroli jakości prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający
dopuści wycenienie zestawów w przeznaczonej do tego pozycji nr 6 działu „Materiały
eksploatacyjne, akcesoria” formularza asortymentowo-cenowego w ilości 8 zestawów
kontroli na czas trwania umowy, czyli 4 zestawy na rok?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga bezpłatnego udziału w międzynarodowej kontroli
jakości w ilości 8 zestawów kontroli na czas trwania umowy, czyli 4 zestawy na rok
45.Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z pkt. 4 parametrów granicznych (Załącznik do
pakietu nr 3), Zamawiający wymaga, aby wszystkie oferowane odczynniki, mikrokarty,
krwinki, kontrole, analizator i sprzęt manualny (wirówka, dyspenser, pipeta) pochodziły od
jednego producenta celem zapewnienia walidacji metody, przy założeniu, że wymóg ten nie
dotyczy sprzętu komputerowego, urządzenia do rozmrażania osocza wraz z osprzętem, etykiet
do drukarki kodów kreskowych, nakłuwaczy do drenów (pilotek) i płynów do analizatora?
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wymaga, aby wszystkie oferowane odczynniki,
mikrokarty, krwinki, kontrole, analizator i sprzęt manualny (wirówka, dyspenser,
pipeta) pochodziły od jednego producenta celem zapewnienia walidacji metody, przy
założeniu, że wymóg ten nie dotyczy sprzętu komputerowego, urządzenia do
rozmrażania osocza wraz z osprzętem, etykiet do drukarki kodów kreskowych,
nakłuwaczy do drenów (pilotek) i płynów do analizatora
46.W związku z niespójnością zapisów pomiędzy pkt. 5 a pkt. 45 parametrów granicznych
(Załącznik do pakietu nr 3), prosimy o potwierdzenie, że w związku ze specyfiką
asortymentową niezbędną do wykonania badań z zakresu serologii transfuzjologicznej oraz
cyklem produkcyjnym (m.in. produktów krwinkowych) Zamawiający wyraża zgodę, aby
dostawa przedmiotu zamówienia odbywała się średnio raz na miesiąc, zgodnie z załączonym
do oferty/dostarczanym raz w roku harmonogramem dostaw na dany rok, uwzględniającym
technologię produkcji asortymentu, a termin dostawy „5 dni roboczych“ będzie dotyczył
dostaw pilnych "na cito"?
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w związku ze specyfiką asortymentową
niezbędną do wykonania badań z zakresu serologii transfuzjologicznej oraz cyklem
produkcyjnym (m.in. produktów krwinkowych) Zamawiający wyraża zgodę, aby
dostawa przedmiotu zamówienia odbywała się średnio raz na miesiąc, zgodnie z
załączonym do oferty/dostarczanym raz w roku harmonogramem dostaw na dany rok,
uwzględniającym technologię produkcji asortymentu, a termin dostawy „5 dni
roboczych“ będzie dotyczył dostaw pilnych "na cito
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47.W związku z niejednoznacznym opisem parametru ocenianego nr 3 (Parametry oceniane
do Pakietu nr 3), prosimy o potwierdzenie, że 5 punktów zostanie przyznane wykonawcy,
który zaoferuje kartę do oznaczania BTA w zakresie rozszerzonym: anty-IgA, anty-IgG, antyIgM, anty-C3c, anty-C3d, a w przypadku karty w zakresie anty-IgG, anty-C3d punkty nie
zostaną przyznane?
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że 5 punktów zostanie przyznane wykonawcy,
który zaoferuje kartę do oznaczania BTA w zakresie rozszerzonym: anty-IgA, anty-IgG,
anty-IgM, anty-C3c, anty-C3d, a w przypadku karty w zakresie anty-IgG, anty-C3d
punkty nie zostaną przyznane.
48.W związku z pojawieniem się w pkt 4 parametrów granicznych (Załącznik do pakietu nr 3)
informacji na temat asortymentu pt. „etykiety do drukarki kodów kreskowych”, prosimy o
doprecyzowanie czy wykonawca powinien uwzględnić i wycenić taką pozycję w formularzu
asortymentowo-cenowym? Jeśli tak, prosimy o podanie wymaganej ilości sztuk etykiet.
Odpowiedź: Wykonawca powinien uwzględnić i wycenić w formularzu asortymentowocenowym 8000 sztuk etykiet.
49.Czy w związku z brzmieniem pkt. 49 §1 projektu umowy dzierżawy do pakietu nr 3,
Zamawiający dopuści dostarczenie analizatora do miejsca jego instalacji, tj. laboratorium
ZOZ w Nidzicy, w terminie do 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy i uprzednim
potwierdzeniu terminu instalacji z kierownikiem laboratorium?
Odpowiedź: Zamawiający dopuści dostarczenie analizatora do miejsca jego instalacji, tj.
laboratorium ZOZ w Nidzicy, w terminie do 14 dni roboczych od dnia podpisania
umowy i uprzednim potwierdzeniu terminu instalacji z kierownikiem laboratorium.
50.Zwracamy się z uprzejmą prośbą o skorygowanie wysokości kar umownych „w
wysokosci 500 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki”, o których mowa w pkt. 51 §1 projektu
umowy dzierżawy do pakietu nr 3, które wydają się stosunkowo wysokie i nieadekwatne do
przedmiotu zamówienia. Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z zapisami przedmiotowej SWZ,
wykonawca ma obowiązek zapewnienia w ramach dzierżawy również zestawu manualnego,
tak więc wykonywanie badań będzie zapewnione i możliwe nawet w sytuacji awarii
analizatora.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ
51.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skorygowanie Formularza ofertowego, Załącznik nr 2,
w pkt. 1.2, tak by okres w jakim Wykonawca ma wykonać zamówienie wynosił 24 miesiące,
zgodnie z formularzem cenowym i wzorami umów.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę
52.Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy
wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?
W obecnej sytuacji epidemii Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do
komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi
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własnoręcznemu. Potwierdzenie tej zasady znajduje się w art. 78(1) kodeksu cywilnego, który
zrównuje kwalifikowany podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

53.Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie we wzorze umowy następującego
postanowienia?
Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy, mając na uwadze aktualną
pandemię wirusa SARS-CoV-2, związaną z tym sytuację globalnego zagrożenia zdrowia oraz
dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu
(w tym ograniczenia nakładane przez państwa dotknięte pandemią), stanowiące okoliczność o
charakterze tzw. siły wyższej, Strony zgodnie postanawiają, że w czasie trwania pandemii
dokonywanie napraw Urządzenia będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemiologicznej
w kraju i za granicą oraz związanych z tą sytuacją okoliczności, w tym w szczególności od
dostępności części zamiennych do Urządzenia, dostępności zdolnych do przeprowadzenia
naprawy inżynierów serwisowych i faktycznej możliwości bezpiecznego dla pacjentów,
personelu Kupującego oraz inżynierów serwisu Wykonawcy przeprowadzenia naprawy
Urządzenia w miejscu jego funkcjonowania. Strony niniejszym akceptują, że czas naprawy
może ulec przedłużeniu, a sama naprawa może zostać odroczona w czasie
Uzasadnienie: Z uwagi na wyjątkowość sytuacji, jaką jest wybuch pandemii SARS-CoV-2,
oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma
wpływu, w tym: potencjalnie ograniczoną dostępność wybranych usług związaną z nagłym i
niemożliwym do przewidzenia zwiększeniem światowego zapotrzebowania na wyroby
medyczne do diagnostyki in vitro oraz podejmowane przez państwa dotknięte epidemią – w
tym Polskę – środki profilaktyczne i zaradcze, takie jak: zamknięcie granic i ograniczenie
międzynarodowego transportu, zwiększone kontrole na lotniskach i granicach, a także inne
dodatkowe obowiązki nakładane na producentów i dystrybutorów produktów w sektorze
ochrony zdrowia, stanowiące okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej, złożone przez
Zamawiającego zamówienia mogą nie zostać zrealizowane lub mogą zostać zrealizowane w
późniejszym terminie. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie
i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych ze zrealizowaniem zamówionych usług.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyrażą zgody

54.Czy Zamawiający uznaje, że warunki trwającej pandemii stanowią okoliczności siły
wyższej?
Uzasadnienie: Trwanie pandemii stanowi okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej z uwagi
na wyjątkowość sytuacji, jaką jest wybuch oraz ciągły rozwój pandemii SARS-CoV-2, oraz
dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu, w
tym: potencjalnie ograniczoną dostępność wybranych produktów związaną z nagłym i
niemożliwym do przewidzenia zwiększeniem światowego zapotrzebowania na wyroby
medyczne do diagnostyki in vitro oraz podejmowane przez państwa dotknięte epidemią – w
tym Polskę – środki profilaktyczne i zaradcze, takie jak: zamknięcie granic i ograniczenie
międzynarodowego transportu, zwiększone kontrole na lotniskach i granicach, okoliczności
spowodowane brakiem siły roboczej u dostawców w przypadku zarażenia lub kwarantanny, a
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także inne dodatkowe obowiązki nakładane na producentów i dystrybutorów produktów w
sektorze ochrony zdrowia
Odpowiedź: Zamawiający nie wyrażą zgody
55.Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy postanowienia o
dopuszczalności wprowadzenia w trakcie trwania umowy zamiennika danego produktu
wchodzącego w skład przedmiotu umowy, na podstawie pisemnego zawiadomienia, bez
konieczności zawierania pisemnego aneksu, przy spełnieniu oczywiście dodatkowych
założeń? Propozycja postanowienia poniżej:
„Strony dopuszczają w trakcie trwania umowy zamianę danego produktu wchodzącego w
skład przedmiotu umowy w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę odpowiedniego
zamiennika lub produktu zmodyfikowanego, w szczególności udoskonalonego, o ile
zamiennik ten jest produktem o właściwościach równoważnych bądź lepszych w stosunku
do zamienianego, odpowiadających charakterystyce pierwotnego produktu.
W przypadku, gdy nie ulegnie zmianie cena jednostkowa, a tym samym nie wpłynie to na
zmianę wynagrodzenia z tytuły realizacji umowy i jednocześnie zmiana ta jest korzystna dla
Zamawiającego, nie wymaga ona zawarcia pisemnego aneksu, lecz jest skuteczna na
podstawie pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w tym zakresie przez Wykonawcę.
Zmiana uznawana będzie za skuteczną w chwili otrzymania przez Zamawiającego
zawiadomienia, chyba że została wskazana w nim inna data."
Uzasadnienie: Zmiana opisana powyżej jest korzystna dla Zamawiającego i może usprawnić
proces wprowadzania zmian korzystnych dla Zamawiającego, także po stronie wykonawcy,
ponieważ w przypadku zastąpienia danego produktu udoskonalonym, wymaga to
wprowadzania zmian w bardzo wielu umowach. Dopuszczenie w takich sytuacjach formy
pisemnego zawiadomienia dla skuteczności tej zmiany byłoby racjonalnym postępowaniem.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyrażą zgody
56.Czy Zamawiający jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na
aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową
realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj.
przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć
dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych? Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z
Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.
Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę

57.Par. 1 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zdania: „Zmniejszenie nie może
przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Ze względu na specyfikę działalności
Zamawiający szacował zużycie w analogicznym okresie czasu, jednak nie jest w stanie
przewidzieć leczonych jednostek chorobowych
58.Par. 1 ust. 4 Czy zamawiający wyraża zgodę na całkowite wykreślenie tego
postanowienia, względnie jego modyfikację w zakresie ewentualnego rozliczenia
dostarczonego towaru, tak by nie było w żadnym wypadku możliwe zaliczenie danego towaru
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jako darowizny? Dotychczasowe sformułowanie tego postanowienia, w szczególności w
przypadku dokonania zamówienia przez osoby nieupoważnione, nie może mieć miejsca w
świetle zasad panujących na rynku w szczególności postanowień Kodeksu Etyki Med Tech.
Ponadto, Wykonawca nie ma możliwości kontrolować potrzeb Zamawiającego co do ilości
zamawianego towaru, skupiając się na terminowych dostawach, szczególnie że Zamawiający
zastrzega sobie prawo do zmian w ilościach zamawianych towarów w trakcie trwania umowy.
Postanowienie w obecnym brzmieniu nie znajduje uzasadnienia i w ocenie Wykonawcy rodzi
ryzyka dla obu stron kontraktu, zatem powinno zostać całkowicie usunięte.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody
59.Par. 3 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od
daty wystawienia faktury?
Uzasadnienie: Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe może być
dokładne określenie terminu płatności.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę
60.Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną i mógłby podać
adres mailowy, na który można fakturę w tej formie wysłać?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę
61.Par. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu:
„Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary
umownej.’’
Odpowiedź: Zamawiający wyrażą zgodę
62.Par. 6 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z
wykonania zastępczego wykluczało zastosowanie kar umownych?
Uzasadnienie: Zamawiający przyznaje sobie prawo do sankcjonowania za to samo
przewinienie dwa razy. Zastrzeżenie kary umownej ma cel odszkodowawczy z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kara umowna ma na celu naprawienie
szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być nadmierna i nie może dążyć do
przewyższenia poniesionej szkody. Poprzez dokonanie wykonania zastępczego następuje
naprawienie szkody.
Ponadto, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez
dodanie w jego treści, że Zamawiający może skorzystać z prawa do wykonania zastępczego
„po bezskutecznym upływie przynajmniej 5- dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego
Wykonawcy do realizacji zobowiązania”?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyrażą zgody
63.Czy Zamawiający wyraża zgodę na poprawę numeracji kolejnych ustępów? Po numerze 2
jest ponownie numer 2 w związku z czym dalsza numeracja wymaga korekty
Odpowiedź: Zamawiający wyrażą zgodę
64.Par. 6 ust. 2 (2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wysokość kary umownej była
liczona od wartości odczynników których dotyczy przekroczenie norm jakościowych a nie od
całości wartości umowy?

PYTANIE I ODPOWIEDZI

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody
65.Par. 1 ust 18 – 19 ora ust. 21,24,30 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słów
,,bezpłatny’’ oraz” poniesie koszty” na ,,w ramach czynszu dzierżawnego?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę
66.Par. 1 ust. 20 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w
dni robocze"?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody
67.Par. 1 ust. 20 i ust. 35 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego
postanowienia tak, aby skorzystanie z wykonania zastępczego wykluczało zastosowanie kar
umownych?
Uzasadnienie: Zamawiający przyznaje sobie prawo do sankcjonowania za to samo
przewinienie dwa razy. Zastrzeżenie kary umownej ma cel odszkodowawczy z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kara umowna ma na celu naprawienie
szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być nadmierna i nie może dążyć do
przewyższenia poniesionej szkody. Poprzez dokonanie wykonania zastępczego następuje
naprawienie szkody.
Ponadto, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez
dodanie w jego treści, że Zamawiający może skorzystać z prawa do wykonania zastępczego
„po bezskutecznym upływie przynajmniej 5- dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego
Wykonawcy do realizacji zobowiązania”?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody
68.Par. 1 ust. 21 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego
postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu,
o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy?
Odpowiedź: Szkoleniu ma być poddane 8 osób
69.Par. 1 ust. 26 Zwracamy się z prośbą o podanie numeru i producenta kontroli zewnątrz
laboratoryjnej?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga konkretnego producenta kontroli zewnątrz
laboratoryjnej.
70.Par. 1 ust. 27 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa ,,nieodpłatnie’’ na ,,w
ramach czynszu dzierżawnego”?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę
71.Par. 1 ust. 34 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił 21
dni od daty podpisania umowy a termin jego instalacji 7 dni od daty dostarczenia?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił 21 dni
od daty podpisania umowy a termin jego instalacji 7 dni od daty dostarczenia
72.Par. 1 ust. 35-37 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu:
„Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary
umownej.’’
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę
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73.Par. 3 Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną i mógłby
podać adres mailowy, na który można fakturę w tej formie wysłać?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę
74.Par. 7 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do rozwiązania umowy
przysługiwało po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni
roboczych, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania
umowy?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

75. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zapisów SWZ w pkt. XV dla pakietu 2-7 kryterium
Jakość. Zamawiający pisze: „ Dodatkowo Zamawiający w pakietach 2-7 sporządził Tabelę
warunków granicznych – odpowiedź nie na którykolwiek z parametrów spowoduje
odrzuceniem oferty. Odpowiedź na pa parametry punktowane spowoduje przyznanie 0
punktów”. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie w jakich okolicznościach Zamawiający
przyzna 0 punktów przy parametrach punktowanych.
Odpowiedź: Powinno Być: „ Dodatkowo Zamawiający w pakietach 2-7 sporządził
Tabelę warunków granicznych – odpowiedź nie na którykolwiek z parametrów
spowoduje odrzuceniem oferty. Odpowiedź NIE na parametry punktowane spowoduje
przyznanie 0 punktów”. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie w jakich
okolicznościach Zamawiający przyzna 0 punktów przy parametrach punktowanych.
Zamawiający przyzna 0 punktów w przypadku nie spełnienia kryterium

76. Czy z uwagi na fakt, że glukometr nie jest urządzeniem przeznaczonym do precyzyjnej
oceny glikemii postmortem, a stężenie glukozy spadające poniżej 50 mg/dl stanowi
zagrożenie życia pacjenta wymagające natychmiastowej interwencji medycznej, Zamawiający
dopuści paski testowe z zakresem pomiarowym wynoszącym 20-600mg/dl? W przypadku
odmowy prosimy o merytoryczne wyjaśnienie, gdyż żaden glukometr nie jest w stanie
precyzyjnie określić czy rzeczywiste stężenie glukozy we krwi wynosi 10 mg/dl czy też 20
mg/dl - różnica między tymi wartościami jest bowiem mniejsza od błędu pomiarowego
glukometru.
Odpowiedź: Zamawiający dopuści paski z zakresem pomiarowym od 20 mg/dl, wymaga
jednak zakresu pomiarowego do 800 mg/dl
77. Ze względu na sytuacje epidemiologiczną prosimy o odstąpienie od warunku, aby
wykonawcaprzeprowadzał bezpłatne szkolenie personelu w ciągu 2 tygodni od podpisania
umowy z wystawieniemimiennych certyfikatów ze szkolenia Spotkania tego typu stwarzają
zagrożenie epidemiologiczne;wnosimy o dopuszczenie możliwości przeprowadzenia takiego
szkolenia online.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ
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78.Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane paski testowe do glukometrów były
wyrobemmedycznym refundowanym? Refundacja pasków testowych oznacza nadzór na
szczeblu urzędowymnad materiałami informacyjnymi dostarczanymi wraz z paskami, co
zmniejsza prawdopodobieństwopublikowania materiałów wprowadzających użytkownika w
błąd.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ
79.Czy Zamawiający dopuści paski testowe, których instrukcje i opakowania handlowe
zawierająrozbieżne informacje dotyczące
dopuszczalnego zakresu
temperatury
przechowywania paskówtestowych – tzn. temperatura przechowywania wyszczególniona w
postaci międzynarodowego, zharmonizowanego symbolu w tej samej instrukcji obsługi i na
zewnętrznym opakowaniu handlowympasków jest inna od temperatury przechowywania,
którą podaje tekst instrukcji? Taka rozbieżnośćsugeruje, że instrukcja obsługi nie została
rzetelnie przetłumaczona.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ
80.Czy Zamawiający dopuszcza i wymaga zaoferowanie pasków testowych o parametrach
zgodnych zobowiązującą normą EN ISO 15197:2015?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
81. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do podawania cen jednostkowych netto za 1 szt.
wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku. Zgodnie z
orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/02546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po
przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem
kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości
zakupienia jednej sztuki probówki, czy też uchwytu, lub igły itp.).
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę
82.Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie zapisów SWZ w zakresie
oceny ofert złożonych w pakiecie nr 7. Zamawiający w pkt XV.1 SWZ dla pakietów 2 -7
przedstawił sposób obliczania ceny, w tym podał kryterium cena – znaczenie (waga
kryterium) 60% oraz Kryterium Jakość znaczenie (waga kryterium ) 40%, w związku
zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów SWZ w pkt. XVI.1 w odniesieniu do pakietu 7 na „
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium Cena 60%, kryterium
jakość 40%” oraz zmianie zapisów SWZ w pkt. XVI.3 na „ Za najkorzystniejszą zostanie
uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów po zsumowaniu KC (ilość punktów
przyznanych Wykonawcy w kryterium cena) i KJ (ilość punktów przyznanych Wykonawcy w
kryterium jakość)”
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza oraz dla pakietów 2 -7 Zamawiający będzie
kierował się kryterium Cena 60%, kryterium jakość 40%” oraz „ Za najkorzystniejszą
zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów po zsumowaniu KC
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(ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena) i KJ (ilość punktów
przyznanych Wykonawcy w kryterium jakość)”
83.Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie parametru granicznego z
poz. 7, czy Zamawiający dopuszcza aby produkty pakowane indywidualnie posiadały
oznaczenie daty ważności i numeru serii na opakowaniu jednostkowym.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aby produkty pakowane indywidualnie posiadały
oznaczenie daty ważności i numeru serii na opakowaniu jednostkowym
84.Czy Zamawiający dopuszcza aby uchwyty jednorazowego z zabezpieczeniem z poz.14
posiadały datę ważności i numer serii na najmniejszym opakowaniu handlowym.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aby uchwyty jednorazowego z zabezpieczeniem z
poz.14 posiadały datę ważności i numer serii na najmniejszym opakowaniu handlowym.

85.Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza aby końcówki do
nakrapiania krwi z poz. 12 posiadały umieszczony numer serii na najmniejszym opakowaniu
handlowym, bez określenia daty ważności. Końcówki do nakrapiania krwi są akcesorium
pomocniczym do naniesienia kropli krwi na szkiełko, używanym wyłącznie w warunkach
laboratoryjnych w związku z tym nie ma wymogu aby ww. końcówki do nakrapiania krwi
miały określoną datę ważności.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aby końcówki do nakrapiania krwi z poz. 12
posiadały umieszczony numer serii na najmniejszym opakowaniu handlowym, bez
określenia daty ważności.
86. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuszcza końcówki do
nakrapiania krwi bez otwierania probówki (poz. 12) niesterylne, tym samym nie posiadające
oznaczenia sterylności, jako że jest to akcesorium pomocnicze używane wyłącznie w
warunkach laboratoryjnych do wykonania rozmazu krwi na szkiełku.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza końcówki do nakrapiania krwi bez otwierania
probówki (poz. 12) niesterylne, tym samym nie posiadające oznaczenia sterylności.

87. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie używanego automatycznego
analizatora koagulologicznego nie starszego niż 2017 rok , po gruntownym
przeglądzie technicznym, potwierdzony przez autoryzowany serwis.
Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie używanego automatycznego
analizatora koagulologicznego nie starszego niż 2017 rok , po gruntownym
przeglądzie technicznym, potwierdzony przez autoryzowany serwis
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