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wg rozdzielnika 

 

 

NR POSTĘPOWANIA: SMZ.272-18/12  

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa zamkniętego systemu do pobierania krwi" 

 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA 

 

 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na podstawie 

art. 38 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 113, 

poz. 759 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytania:  

 

Pytanie 1 dotyczy projektu umowy 

Czy w związku ze znowelizowanym brzmieniem art. 144 ustawy PZP, Zamawiający dopuści w następujących 

przypadkach możliwość wprowadzenia zmian do umowy: 

w przypadku zmian obciążeń publiczno-prawnych (np. cła, podatek VAT) skutkujących zmianą wysokości 

wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu zawartej umowy 

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 2 Dot. § 2 ust.1 dotyczy projektu umowy: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umownych w § 3 ust.1 i wydłuży termin dostawy do 5 dni 

roboczych od daty złożenia zamówienia przez  Zamawiającego? 

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie termin dostawy do 3 dni roboczych od daty złożenia 

zamówienia . W związku z powyższym paragraf 2 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie:  

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu sprzęt częściami, na podstawie zamówień 

określających asortyment, ilość i termin dostawy przedmiotu zamówienia, nie przekraczający trzech dni 

roboczych, (tj. od poniedziałku do piątku).” 

 

Pytanie 3 Dotyczy projektu umowy dotyczy projektu umowy: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu umownego  w § 2 następującej treści: „Termin 

dostawy „cito” w ciągu 48 godzin od daty złożenia zamówienia przez  Zamawiającego.” 

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 4 Dotyczy PAKIET 1    SYSTEM  ASPIRACYJNY  umożliwiający wybór techniki pobierania u dzieci 

starszych. 

Czy  Zamawiający  w pozycji nr 4 dopuści probówki probówki do analizy hematologicznej krwi pełnej o pojemności od 

1-2 ml? 

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

 

Pytanie 5 Dotyczy PAKIET 1    SYSTEM  ASPIRACYJNY  umożliwiający wybór techniki pobierania u dzieci 

starszych 

Czy  Zamawiający  w pozycji nr 6 dopuści probówki do analizy koagulologicznej o poj. 1,8 ml – 2 ml?  

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 

 

Pytanie 6 Dotyczy PAKIET 1    SYSTEM  ASPIRACYJNY  umożliwiający wybór techniki pobierania u dzieci 

starszych 

Czy  Zamawiający  w pozycji nr 7 dopuści probówki do analizy OB w systemie zamkniętym o poj do 2 ml wykonane ze 

szkła? 
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Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza próbówki o pojemności maksymalnej do 2 ml, przy czym Zamawiający 

wymaga również aby były one kompatybilne z nowo wprowadzoną poz. nr 8. 

Pytanie 7 Dotyczy PAKIET 1    SYSTEM  ASPIRACYJNY  umożliwiający wybór techniki pobierania u 

dzieci starszych 

Czy  Zamawiający  w pozycji nr 8  dopuści zaoferowanie rurek skalowanych do analizy opadu przy użyciu probówek  

z poz. 7, które nie wymagają stosowania skalowanych statywów? 

Odpowiedz: Powyższa pozycja ulegała wykreśleniu z asortymentu. 

 

Pytanie 8 Dotyczy PAKIET 1    SYSTEM  ASPIRACYJNY  umożliwiający wybór techniki pobierania u 

dzieci starszych 

Czy  Zamawiający  nie popełnił omyłki pisarskiej w poz. 10 określając rozmiar adaptera Luer 20G. Adapter 

zwyczajowo służy do komunikacji systemu zamkniętego z otwartym i nie jest sygnowany żadnym rozmiarem? 

Odpowiedz: Zamawiajmy wyjaśnia iż omyłkowo określił rozmiar podczas gdy Zamawiający miał na myśli adapter 

typu Luer 20G. 

 

Pytanie 9 Dotyczy PAKIET 1    SYSTEM  ASPIRACYJNY  umożliwiający wybór techniki pobierania u 

dzieci starszych 

Czy  Zamawiający  w poz. 13 wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł bez wizualizacji pobrania w rozmiarze 23Gx1,5’’, 

lub czy Zamawiający zgodzi się na rozwiązanie równoważne tj. igłę Luer w rozmiarze 23Gx1,5’’ z adapterem Luer? 

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 
 

Pytanie 10 Dotyczy PAKIET 1     
Czy Zamawiający w pozycji nr 13  dopuści  igłę systemowa bez wizualizacji pobrania o rozmiarze 0,9 ? Jest to 

igła o dużej średnicy stosowana do dobrych żył. Igły z wizualizacją są stosowane jedynie do trudnych pobrań i 

zamawiający uwzględnił je w pozycjach 11 i 12. 

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 
 

Pytanie 11 Dotyczy PAKIET 1     
Czy Zmawiający w pozycji nr 8 dopuści statywy z których odczytuje się OB. w skali logarytmicznej po pół 

godzinie ? Są to statywy kompatybilne z probówkami z pozycji nr 7 

Odpowiedz: Zamawiający informuje iż poz. nr 8 uległą modyfikacji i nie dotyczy statywu. 

 

Pytanie 12 Dotyczy PAKIET 1     
Czy Zamawiający wymaga aby na wszystkich probówkach był umieszczony znak sterylności, data ważności, 

nr seryjny oraz znaczniki pobrań zgodnie z obowiązującymi dyrektywami oraz ISO? 

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 

 

Pytanie 13 Dotyczy PAKIET 1     
Prosimy o wprowadzenia do projektu umowy zapisu: Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku 

ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Zmiana następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego 

zmieniającego stawkę VAT. 

Odpowiedz: Tak. 
 

Pytanie 14 dot. Pakiet nr 2 Parametry graniczne 

Prosimy o dopuszczenie probówko-strzykawek z poz. 10 pakowanych po 64 szt. oraz z poz. 16 pakowanych po 

100 szt. 

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 
 

 

Pytanie 15 dot. Projekt Umowy § 2 pkt. 1 

Zważywszy na procedury logistyczne w firmie SARSTEDT minimalny czas realizacji zamówienia wynosi min. 

3 dni robocze od chwili złożenia zamówienia. Dlatego zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie 

terminu dostawy z 2 do 3 dni roboczych. 

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji dostawy. W związku z powyższym 

Zamawiający modyfikuje §2 ust. 1 projektu umowy nadając mu brzmienie: 
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„Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu sprzęt częściami, na podstawie zamówień 

określających asortyment, ilość i termin dostawy przedmiotu zamówienia, nie przekraczający trzech dni 

roboczych, (tj. od poniedziałku do piątku).” 

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie (patrz pytanie nr 2). 
 

 

Pytanie 16 dot. Projekt Umowy § 2 pkt. 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie uwagi, że zamówienie telefoniczne musi być potwierdzone drogą 

pisemną (mailem lub faksem)? Ten wymóg pozwoli na uniknięcie ewentualnych niedomówień oraz na 

prawidłowe uwzględnienie ewentualnych reklamacji?  

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodna na zmianę zapisów w §2 ust. 2 projektu umowy.  W związku z 

powyższym Zamawiający modyfikuje §2 ust. 2 projektu umowy nadając mu brzmienie” 

„Zamawiający składa Wykonawcy zamówienie, o którym mowa w ust. 1 pisemnie lub  telefonicznie na numer 

tel. ………… fax. ………… . Zamówienie złożone telefonicznie musi zostać potwierdzone pisemnie (mailem 

lub faxem). „ 

 

 

Pytanie 17 dot. Projekt Umowy § 9 pkt. A oraz Parametry graniczne 

Zamawiający wymaga aby opakowania jednostkowe posiadały nazwę w języku polskim. Zgodnie z art. 14 pkt. 

2 ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych „Dopuszcza się, aby wyroby przeznaczone do używania 

na terytorium RP dostarczone profesjonalnemu użytkownikowi miały oznakowania w języku angielskim.” 

Opakowania zastosowane przez producenta SARSTEDT AG&Co posiadają informacje w języku angielskim 

oraz wyrażone za pomocą zharmonizowanych symboli i rozpoznawalnych znaków. Poza tym dostarczane są do 

profesjonalnego użytkownika, jakim jest personel medyczny szpitala (a nie pacjent). Dlatego prosimy o 

odstąpienie od wymogu posiadania przez opakowania jednostkowe etykiet w języku polskim jako 

dostosowanie do istniejących przepisów wynikających z ustawy o wyrobach medycznych z 20.05.2010 r. i o 

dopuszczenie nazwy w języku angielskim. 

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. W związku z powyższym Zamawiający 

modyfikuje §9 pkt. A projektu umowy nadając mu brzmienie: 

„nazwy w języku polskim lub angielskim” 

 

Pytanie 18 dot. Pakietu nr 2 Poz. 1 

Prosimy o dopuszczenie probówko-strzykawek o poj. 1,4 ml. i średnicy 11,5 mm 

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 
 

Pytanie 19 dot. Pakietu nr 2 Poz. 4 

Prosimy o dopuszczenie probówko-strzykawek o poj. 1,4 ml. i średnicy 11,5 mm 

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie probówko-strzykawek o średnicy 11,5 mm 

natomiast nie wyraża zgody na proponowaną pojemność. 

 

Pytanie 20 dot. Pakietu nr 2 Poz. 6 

Prosimy o dopuszczenie probówko-strzykawek o poj. 1,6 ml. i średnicy 11,5 mm 

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie probówko-strzykawek o średnicy 11,5 mm 

natomiast nie wyraża zgody na proponowaną pojemność. 

 

Pytanie 21 dot. Pakietu nr 2 Poz. 7 

Prosimy o dopuszczenie probówko-strzykawek o poj. 1,8 ml. 

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 
 

Pytanie 21 dot. Pakietu nr 2 Poz. 9 

Prosimy o dopuszczenie probówko-strzykawek o poj. 1,4 ml. i średnicy 11,5 mm 

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie probówko-strzykawek o średnicy 11,5 mm 

natomiast nie wyraża zgody na proponowaną pojemność. 

 

Ponadto Zamawiający modyfikuje SIWZ w następującym zakresie:  

 

1) Pkt. 10.10 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 
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„Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, gwarantującej zachowanie poufności i jej nienaruszalność do 

terminu otwarcia ofert.  Kopertę należy oznakować w niżej  podany sposób: 

a) nazwa i adres Wykonawcy, 

b) adresat: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, ul. Strzelecka 2, 

31 – 503 Kraków, z napisem: „Dostawa zamkniętego systemu do pobierania krwi”, znak sprawy: DZP.272-

18/12, nie otwierać przed 08.08.2012, przed godziną 10.00„ 

 

2) Pkt.11.1 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

 

„Oferty winny być złożone w terminie do 08.08.2012 do godz. 09.30 w Biurze Dyrekcji Wojewódzkiego 

Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie, ul. Strzelecka 2, 31 - 503 Kraków .” 

 

3) Pkt.11.2 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

 

„ Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 08.08.2012 o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego tj. w Pokoju 

Zamówień Publicznych przy ul. Strzeleckiej 2 w Krakowie.” 

 

4) Załącznika nr 1B do SIWZ (formularz cenowy), który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do 

niniejszego pisma. 

 

 

 

Wyjaśnienia i zmiana  treści SIWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część SIWZ 

i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

 Wykonawcy, którzy zadali pytania 

 strona internetowa Zamawiającego 

 a/a 

 

Załącznik: 

Załącznik nr 1B do SIWZ (formularz cenowy) uwzględniający zmiany. 

 

 

 


