Warszawa, dnia 24.12.2015r.
Nr sprawy SPZOZ.U.894/2015
ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą” Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa -Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „zakup materiałów systemu
próżniowego do pobrań krwi” (Nr sprawy SPZOZ.U.894/2015) wpłynęły zapytania do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Pytanie 1(dotyczy Pak.1 Zał. Nr 1, poz. 8 i 9)
Czy Zamawiający dopuści probówkę do morfologii z K2EDTA o pojemności 1-2 ml z korkiem
wciskanym, bowiem sposób zamknięcia nie ma znaczenia dla uzyskania satysfakcjonujących
wyników badań?
Odpowiedź: W pozycjach nr 8 i 9 załącznika nr 1 do SIWZ, Zamawiający dopuszcza zamknięcie
korkiem wciskanym. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. Wykonawca oferujący asortyment
odmienny od pierwotnego wymaganego w SIWZ zobowiązany jest dostarczyć próbki oferowanego
asortymentu wraz z ofertą!!!!!!
Pytanie 2 (dotyczy Pak. 1 Zał. Nr 1, poz.11)
Czy Zamawiający do badań OB. dopuści probówkę o pojemności 1,8 ml z jednoczesnym
użyczeniem aparatu do automatycznego badania OB. w pełni kompatybilnego z oferowanymi
probówkami, na czas trwania kontraktu?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 3 (dotyczy Pak. 1 Zał. Nr 1, poz. 10)
Czy Zamawiający dopuści probówkę do koagulologii z cytrynianem sodu 3,2% o poj. 1,8 ml?
Odpowiedź: Tak, w pozycji nr 10 załącznika nr 1 do SIWZ Zamawiający dopuści probówkę do
koagulologii z cytrynianem sodu 3,2% o poj. 1,8 ml pod warunkiem że będzie kompatybilna z
aparatem Bioksel 6000. Wykonawca oferujący asortyment odmienny od pierwotnego wymaganego
w SIWZ zobowiązany jest dostarczyć próbki oferowanego asortymentu wraz z ofertą!!!!!!
Pytanie 4 (dotyczy Pak.1 Zał. Nr 1, pkt. 12)
Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy systemu w tym uchwyty jednorazowe były
oznakowane nazwą lub logo producenta?. Czy jednorazowość uchwytów ma być potwierdzona
odpowiednim napisem ,,do jednorazowego użytku” na samym uchwycie w języku polskim lub
angielskim?
Odpowiedź: Wszystkie elementy systemu w tym uchwyty jednorazowe powinny być oznakowane
nazwą lub logo producenta. Jednorazowość uchwytów może być potwierdzona odpowiednim
napisem na opakowaniu zbiorczym.
Pytanie 5 (dotyczy Pak. 1, Zał. Nr 1)
Utylizacja odpadów jest związana z bezpieczeństwem i ochroną środowiska. Czy dla zapewnienia
pewności, że proces spalania będzie bezpieczny i nietoksyczny Zamawiający wymaga załączenia

do oferty Certyfikatu ISO 14001:2004 potwierdzającego wdrożenie systemu zarządzania
środowiskowego wytwórcy? Zasadność takiego wymogu wypływa wprost z Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów jakich może
żądać Zamawiający od wykonawcy (...) (paragraf 6.1 podpunkty 3 i 4).
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 6 (dotyczy Pak. 1 Zał. Nr 1)
Czy w celu zapewnienia dostawy produktów najwyższej jakości Zamawiający wymaga dołączenia
do oferty, dotyczącego wytwórcy Certfikatu Rejstracji Zarządzania Jakością według normy
międzynarodowej EN ISO 13485: 2012? Zasadność takiego wymogu wypływa wprost z
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów
dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (...) (paragraf 6.1 podpunkt 3).
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 7 (dotyczy Pak.1, Zał. Nr 1)
Czy w celu zapewnienia dostawy produktów najwyższej jakości Zamawiający wymaga dołączenia
do oferty wymogu posiadania przez ewentualnego dostawcę tzw. certyfikatów jakości serii dla
każdej dostawy, potwierdzenie możliwości spełnienia tego warunku poprzez obowiązek dołączenia
do oferty przykładowego certyfikatu oraz wymóg bezpośredniego dostępu poprzez internet do tego
typu dokumentów – potwierdzony poprzez podanie adresu strony producenta oferowanego
systemu..
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 8 (dotyczy Pak. 1 Zał. Nr 1)
Czy Zamawiający potwierdza, że zarówno sama sterylność próbówek jak i oznakowanie
sterylności probówek mają być zgodne z Polską Normą PN-EN 14820 w sprawie Pojemników
jednorazowego użytku do pobierania krwi żylnej?
W związku z tym czy Zamawiający wymaga by probówki zaoferowane w pakiecie nr 2 i 3 były
aseptyczne (sterylne A, gdzie prawdopodobieństwo przeżycia jednej komórki mikroorganizmu
równe lub mniejsze od 10 -3, a większe niż 10-6), czy sterylne R. Jeżeli zatem Zamawiający
zdecyduje się na wymóg sterylności R probówek (prawdopodobieństwo przeżycia jednej komórki
mikroorganizmu równe lub mniejsze 10-6) prosimy o zamieszczenie takowego.
Odpowiedź: Zamówienie składa się z jednego pakietu. W przypadku próbówek ujętych w
załączniku nr 1 do SIWZ Zamawiający wymaga zgodnie z postanowieniami ujętymi SIWZ.
Pytanie 9 (dotyczy Pak. 1, Zał. Nr 1, poz. 10 )
Prosimy o doprecyzowanie, czy dla badań koagulologicznych Zamawiający wymaga zaoferowania
probówek o budowie zapewniającej zminimalizowanie aktywacji płytek dla optymalnego
monitorowania APTT poprzez minimalizację tzw. przestrzeni martwej pomiędzy pobraną krwią i
korkiem nie większą niż 1 ml.
Odpowiedź: Probówka do badań koagulologicznych musi być kompatybilna z aparatem Bioksel
6000.
Pytanie 10 (dotyczy Pak. 1 Zał. Nr 1)
Czy Zamawiający wymaga , aby wszystkie oferowane produkty w pakiecie 1 pochodziły od
jednego producenta celem zachowania pełnej kompatybilności produktów?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu Zamówienia, patrz pkt 4 SIWZ.

