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Nasz znak : DOP – ZP /          /09                                                        Kraków, dnia 20 lutego 2009 r.

Do uczestników postępowania  o udzielenie
zamówienia publicznego na

„Dostawę systemu zamkniętego do pobierania krwi”
(ZP 1/2009) wg rozdzielnika

PISMO ZAMAWIAJĄCEGO

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego 
im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. 
Na  Skarpie  66  w  Krakowie  odpowiada  na  zapytania  złożone  przez  uczestników postępowania  i 
dokonuje zmiany treści SIWZ.

I.  Pytanie dotyczy poz. 1- biochemia z akt. wykrzepiania obj. pobrania 6 – 8 ml
Czy  Zamawiający  dopuści  zaoferowanie  probówki  z  aktywatorem  wykrzepiania  o  efektywnej  
objętości pobrania 5,5 ml lub 9 ml?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie probówki z aktywatorem wykrzepiania o objętości pobrania 5,5 
ml.

II. Pytanie dotyczy poz. 8 - gazometria strzykawki obj. pobrania 1-3 ml
Czy  Zamawiający  wymaga  zaoferowania  strzykawki  do  gazometrii  z  heparyną  balansowaną  
wapniem oraz umożliwiającą pobranie metodą aspiracyjną i metodą naturalnego napływu ?
Odpowiedź:
Zamawiający  dopuszcza  strzykawki  do  gazometrii  z  heparyną  balansowaną  wapniem  oraz 
umożliwiającą pobranie metodą aspiracyjną i metodą naturalnego napływu.

III. Pytanie dotyczy poz. 15 – 16 a, b
Czy  zamawiający  dopuści  zaoferowanie  nowoczesnej  probówki  do  OB  wersja  logarytmiczna  o  
efektywnej objętości pobrania 1,28 ml tj. jednolitego sytemu dla dorosłych i dzieci? 
Proponowane  rozwiązanie  jest  korzystne  dla  pacjentów  ze  względu  na  niewielką  objętość  krwi  
niezbędną  do  prawidłowego  wykonania  oznaczenia  zarówno  u  dorosłych  jak  i  u  dzieci;  
równocześnie jest korzystne dla personelu gdyż wyklucza konieczność zastosowania pipety, a tym 
samym wyklucza  możliwość  kontaktu  z  krwią  zapewniając  pełne  bezpieczeństwo.  W przypadku 
odpowiedzi  pozytywnej  prosimy  o  wskazanie  jak  należałoby  prawidłowo  wypełnić  formularz  
asortymentowy?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

IV. Pytanie dotyczy poz. 17 – mikroprobówki surowica 200 µl
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie mikroprobówki o objętości pobrania 500 µl ?
Odpowiedź:
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Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

V. Pytanie dotyczy poz. 18 – mikroprobówki morfologia 200 µl
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie mikroprobówki o objętości pobrania 250 µl ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w tej pozycji mikroprobówki o objętości pobrania 250 µl.

VI. Pytanie dotyczy poz. 19 – mikroprobówki glukoza 200 µl
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie mikroprobówki o objętości pobrania 250 µl ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w tej pozycji mikroprobówki o objętości pobrania 250 µl.

VII. Pytanie dotyczy  Rozdział III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zgodnie z art.  2.  pkt.  13 Ustawy PZP umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą musi być  
odpłatna, z kolei art. 32. ust. 1 i 2 Ustawy PZP zabrania zaniżania wartości zamówienia publicznego  
– zatem prosimy o wyjaśnienie formalne wymogu nieodpłatnego użyczenia aż 17 statywów do OB  
wersja logarytmiczna /o szacunkowej wartości 2000 PLN/. 
Odpowiedź: 
Zamawiający z pkt. III SIWZ Opis Przedmiotu zamówienia wykreśla zdanie:
„Wykonawca na czas obowiązywania umowy zobowiązany jest do nieodpłatnego użyczenia statywów 
do OB.:  -     wersja logarytmiczna – 17 szt.

- wersja liniowa – 5 szt.”
W związku z powyższym:

1. w załączniku nr 3 SIWZ – Umowa Dostawy projekt  § 8 otrzymuje brzmienie:

§ 8
1. Dostawca oświadcza, że oferowane elementy systemu zamkniętego służące do pobrania krwi tj. 

igły, strzykawki, łączniki, probówki (za wyj. mikroprobówek) są kompatybilne. 
2.   Dostawca oświadcza, że oferowany system zamknięty do pobierania krwi jest  kompatybilny z 

urządzeniami  i  aparaturą  będącą  na  wyposażeniu  laboratorium  ewentualnie  oświadcza,  że 
Wykonawca pokryje koszty dostosowania systemu do aparatury laboratoryjnej.

2. do załącznika nr 4 SIWZ – tabela asortymentowo- cenowa dodaje się pozycje  21 i 22 w 
brzmieniu:

LP Przedmiot zamówienia Ilość
21 Statyw do OB. wersja logarytmiczna 17
22 Statyw do OB. wersja liniowa 5

    VIII. Pytanie
Czy w związku z tym, iż obecnie jedynym obowiązującym dokumentem dopuszczającym do obrotu i  
używania  (zgodnie  z  ustawą  o  wyrobach  medycznych)  na  terenie  RP  są  deklaracje  zgodności,  
Zamawiający uzna za wystarczające dołączenie w/w do oferty zamiast zgłoszeń do rejestru?
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Odpowiedź:
Zamawiający wymaga dołączenia do oferty  dokumenty potwierdzające, że oferowane przez niego 
wyroby posiadają świadectwa dopuszczające do obrotu wymagane prawem, zgodnie z  pkt. VII ppkt.1 
SIWZ

Powyższe odpowiedzi zostaną przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, zamieszczone na stronie internetowej Szpitala i stają  
się wiążące.

Termin składania ofert  2 marca 2009 r. godz.10.00
Termin otwarcia ofert 2 marca 2009 r. godz. 11.00 

Z poważaniem,

Otrzymują:
1 x adresat wg rozdzielnika
1 x a/a
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