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Tak, Zamawiający wymaga aby Wykonawca załączył do oferty opinię IHiT lub RCKiK Warszawa 
dotyczącej testów mikrokolumnowych w żelu. 
 
Pytanie 6 Dotyczy Pakietu nr 2. Czy zgodnie z Art. 90 ust  1. Ustawy o Wyrobach Medycznych, 
Zamawiający pod pojęciem „odczynniki kompatybilne z posiadanym sprzętem” rozumie odczynniki 
przewidziane instrukcjami używania  posiadanego przez Zamawiającego sprzętu, producenta DiaMed? 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga, aby oferowane odczynniki posiadały opinię producenta sprzętu o ich 
kompatybilności ze sprzętem posiadanym przez Zamawiającego wymienionym w Załączniku nr 1 do 
SIWZ. 
 
Pytanie 7 Dotyczy Pakietu nr 2. Czy Zamawiający dopuści załatwienie reklamacji w ciągu 14 dni, co 
podyktowane jest procedurą producenta i jego siedzibą poza terytorium RP? 
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający dopuszcza załatwienie reklamacji w ciągu 7 dni roboczych dla Pakietu nr 2. 
 
Pytanie 8 Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1 i 2. Czy dla pozycji 1 i 2 formularza specyfikacji cenowej 
(załącznik 3 do SIWZ), Zamawiający wymaga zaoferowania dwóch różnych klonów RhD (DVI+ i DVI-
)? Czy w przypadku twierdzącej odpowiedzi Zamawiającego, oferent winien podać nazwy klonów RhD 
obu serii? Prosimy również o wskazanie miejsca, gdzie powinna być zamieszczona w w/w informacja? 
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania dwóch różnych klonów RhD (DVI+ i DVI-). Wykonawca musi 
podać nazwy klonów RhD obu serii w nazwie handlowej. 
 
Pytanie 9 Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 14. Czy Zamawiający w Pakiecie 1, poz. 14 wymaga końcówek 
typu Gilson czy Eppendorf? 
Odpowiedź:  
Zamawiający w Pakiecie 1, poz. 14 wymaga końcówek typu Gilson. 
 
Pytanie 10 Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 16. Czy Zamawiający w Pakiecie 1, poz. 16 dopuści bagietki z PS 
o długości 120mm? 
Odpowiedź:  
Nie, Zamawiający w Pakiecie 1, poz. 16 nie dopuszcza bagietki z PS o długości 120mm. 
 
Pytanie 11 Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 19. Czy Zamawiający w Pakiecie 1, poz. 19 dopuści pojemniki do 
dobowej zbiórki moczu na 2000ml? 
Odpowiedź:  
Nie, Zamawiający w Pakiecie 1, poz. 19 wymaga pojemnika do dobowej zbiórki moczu o pojemności 
minimum 2400ml. 
 
Pytanie 12 Dotyczy Projektu umowy § 4 ust. 1. Czy Zamawiający zdaje sobie sprawę, iż w świetle 
prawa, (Ustawa o dyscyplinie finansów publicznych, Kodeks Cywilny), czynność prawną, jaką jest 
składanie zamówień, może dokonywać jedynie Kierownik Jednostki, a zatem bez wskazania w umowie i 
upoważnienia osoby, która w Jego imieniu będzie składać zamówienie, zamówień telefonicznych może 
dokonać jedynie Kierownik Jednostki? Ponadto składanie zamówień drogą telefoniczną działa na 
niekorzyść obu Stron, ponieważ powoduje niepotrzebne nieporozumienia. Pamiętajmy również, iż 
Ustawa Prawo zamówień publicznych nie dopuszcza formy porozumiewania się telefonicznego, zatem 
również korespondencja dotycząca umów przetargowych powinna odbywać się drogą pisemną. Wobec 
powyższego Zamawiający powinien wykreślić, że wzoru umowy, iż składanie zamówień będzie 
następować drogą telefoniczną. 
Odpowiedź:  
Zamawiający w projekcie umowy (§4 ust. 9) wskazał uprawnioną osobę do składania zamówień. Zgodnie 
z § 4 ust. 1 Umowy, zamówienie złożone telefonicznie zostanie potwierdzone faxem lub pocztą 
elektroniczną. Zamawiający nie widzi podstawy do zmiany sposobu składania zamówień, gdyż 
każdorazowe zamówienie telefoniczne zostanie potwierdzone faxem lub pocztą elektroniczną. 
 
Pytanie 13 Dotyczy Projektu umowy § 4 ust. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do 
paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy 
czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto” 
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Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu na które składają się 
m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i 
faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze 
sprzedaży towaru o takiej wartości. 
Odpowiedź:  
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do projektu umowy powyższego zapisu. 
 
Pytanie 14 Dotyczy Projektu umowy § 4 ust. 7. Z uwagi specjalne ceny oferowane Zamawiającemu 
przez wykonawców, kalkulowane na podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy 
Zamawiający nie rozważy możliwości zmiany zapisu na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
częściowej realizacji Umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% 
wartości umowy” 
Odpowiedź:  
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu §4 ust. 7 projektu umowy.  
 
Pytanie 15 Dotyczy Projektu umowy § 5 ust. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie słowa 
„prawidłowo”? 
Odpowiedź:  
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie w § 5 ust. 2 słowa „prawidłowo”. 
 
Pytanie 16 Dotyczy Projektu umowy § 6 ust. 1. Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu, w którym 
Wykonawca ma załatwić reklamację na termin realny tj.  
- dla reklamacji ilościowych – realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 5 dni robocze od 

chwili jej otrzymania,  
- dla reklamacji jakościowych - realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 7 dni roboczych od 

chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru.   
Wykonawca, aby rozpatrzyć reklamację jakościową musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie 
podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, 
co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 4 dni jest 
trudne do wykonania.  
W razie pozostawienia dotychczasowego zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów 
kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany w §6 ust. 1 projektu umowy, otrzymuje on 
brzmienie: 
„W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych dostarczonego asortymentu, 
Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, przesyłając protokół reklamacji. Wykonawca 
będzie zobowiązany rozpatrzyć reklamację w przypadku: 
a)  wad jakościowych towaru - w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji, 
b) braków ilościowych towaru - w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.”  
 
Pytanie 17 Dotyczy Projektu umowy § 8 ust. 1 a). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na 
„10% niezrealizowanej wartości brutto umowy.” 
Naliczenie kary umownej w proponowanej przez Zamawiającego wysokości 10% całkowitej wartości 
brutto umowy, na gruncie znowelizowanego przepisu art. 24. ust 1 pkt 1 ustawy pzp może doprowadzić 
do wykluczenia wykonawcy z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na okres trzech lat.  
Zdaniem Wykonawcy, konsekwencje proponowanej przez Zamawiającego kary umownej są 
nieadekwatne w przypadku przetargu na relatywnie małą wartość. W związku z powyższym 
zaproponowaną przez Zamawiającego karę umowną uznać należy za niewspółmiernie wysoką, a wręcz 
rażąco wygórowaną. 
W związku z powyższym prosimy o zmianę sposobu liczenia kary na od niezrealizowanej wartości 
umowy brutto. 
Odpowiedź:  
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 8 ust. 1 a) projektu umowy.  
 
Pytanie 18 Dotyczy Projektu umowy § 8 ust. 1 b) i 1 c). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie 
wysokości kary umownej do wysokości 0,5 % całkowitej wartości brutto niezrealizowanej dostawy za 
każdy dzień zwłoki, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia 
umowy?  
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Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości 
kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym 
wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam 
Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar. 
Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar 
umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie 
prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy 
okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za 
dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w wysokości 5% całkowitej wartości brutto 
niezrealizowanej dostawy za każdy dzień zwłoki  jest wysoce niesprawiedliwe i na gruncie prawa 
cywilnego obecna wysokość odsetek, którą Zamawiający narzuca, może zostać uznana za świadczenie 
nienależne, dające w skali roku odpowiednio, 1825%, wartości zamówionej dostawy. W tym miejscu 
należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy 
zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to 
samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody 
Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca 
będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie 
ochrony swoich interesów. 
Odpowiedź:  
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 8 ust 1 b) i 1 c) projektu umowy.  
 
Pytanie 19 Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania probówek typu 
Eppendorf z płaskim zatrzaskowym, zintegrowanym z probówką wieczkiem, dzięki któremu możliwe jest 
opisywanie próbki na wierzchniej stronie korka oraz z zamknięciem typu Safe Lock. Bezpieczne 
zamknięcie tzw. Safe Lock uniemożliwia przypadkowemu otwarciu się probówki np. podczas jej 
wirowania przy wysokich obrotach. 
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający w Pakiecie 9 w poz. 1 wymaga probówek typu Eppendorf o poj. 1,5 ml, ze 
stożkowatym dnem, bezbarwnych, z płaskim zatrzaskowym, zintegrowanym z probówką wieczkiem, 
dzięki któremu możliwe jest opisywanie próbki na wierzchniej stronie korka oraz z zamknięciem typu 
Safe Lock, uniemożliwiającym przypadkowe otwarcie się probówki. 
 
Pytanie 20 Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 13. Czy Zamawiający wymaga pojemnika w całości 
autoklawowalnego? 
Z jakim kolorem wieczka należy zaoferować pojemnik: żółtym, czerwonym czy białym? 
Odpowiedź:  
Nie, Zamawiający nie wymaga pojemnika w całości autoklawowalnego, kolor wieczka dowolny. 
 
Pytanie 21 Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 15. Czy Zamawiający oczekuje statywu na 10 (1-rzedowy) czy na 
40 probówek (4-rzedowy)? 
Odpowiedź:  
Nie, Zamawiający oczekuje statywu na 40 probówek (4-rzedowy). 
 
Pytanie 22 Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 19. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pojemniki o poj. 2,7 l? 
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 1, poz. 19 pojemnika do dobowej zbiórki 
moczu o pojemności 2700ml. 
 
Pytanie 23 Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 19.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pojemniki o poj. 2 l? 
Odpowiedź:  
Nie, Zamawiający w Pakiecie 1, poz. 19 wymaga pojemnika do dobowej zbiórki moczu o pojemności 
minimum 2400ml. 
 
Pytanie 24 Dotyczy Pakietu nr 2. Czy Zamawiający zgodzi się na podpisanie wraz z umową 
harmonogramu dostaw dla pakietu nr 2, który ułatwi realizację zawartej umowy, ze szczególnym 
wskazaniem na fakt specyficznego cyklu produkcyjnego niektórych pozycji przedmiotu zamówienia 
(krwinki wzorcowe)? 
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Proponujemy wprowadzenie zapisu do projektu umowy o treści: „dostawy krwinek realizowane będą 
zgodnie z wcześniej ustalonym przez strony harmonogramem dołączonym do umowy. Projekt 
harmonogramu zobowiązuje się przedłożyć Wykonawca. 
Uzasadnienie 
Krwinki produkowane są z krwi pozyskiwanej od dawców. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia dawcy o odpowiednich fenotypach mogą oddać krew tylko 6 razy w roku pod warunkiem ,że 
przejdą pozytywnie badania wymagane w Banku Krwi. Zatem pozyskanie dawców i cykl pobrań narzuca 
wytwórcą krwinek wykorzystywanych do badań in vitro reżim produkcji w równych odstępach 
comiesięcznych. Ponadto termin ważności produktu wynosi od 5 do 6 tygodni. Kalkulacja potencjalnie 1 
dostawy w miesiącu z wyłączeniem dostaw na cito pozwoli złożyć Wykonawcy korzystniejszą ofertę 
cenowo, a zważywszy, że laboratorium Zamawiającego jest zarządzane przez doświadczona kadrę nie 
zachwieje powyższe działanie pracą  diagnostów. 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie wraz z umową harmonogramu dostaw dla pakietu nr 2. 
 
Pytanie 25 Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1. Wnosimy o odstąpienie od wymagania zaoferowania 
dopuszczenie karty do badania grupy krwi noworodka (A, B, AB, DVI+, ctlBTA) z wymaganiem 
aby wykrywały antygen DVI+ LUB  odstąpienie od zakupu w/w karty. 
Wnosimy o wykreślenie zapisu/wymagania jako niezgodnego. 
Uzasadnienie 
Zgodnie z zaleceniami publikacji  Magdaleny Łętowskiej „Medyczne zasady pobierania krwi, oddzielania 
jej składników i wydawania, obowiązujące w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi” na 
które powołuje się często Zamawiający w swych odpowiedziach dotyczących wymagań w zakresie badan 
w laboratorium, do oznaczenia grupy krwi AB0 u noworodków oraz potwierdzenia grupy krwi u 
noworodków nie określa się słabego antygenu DVI+. 
Niezrozumiałym jest fakt, iż Pracownia Serologiczna stawia wymagania niezgodnie z wytycznymi 
krajowymi, co jest niezgodne z obowiązującymi/zalecanymi  przepisami na które często się powołuje . 
Zaznaczyć należy, iż prawidłową ekspresje antygenów A i B na krwinkach czerwonych obserwuje się 
przeważnie  od drugiego roku życia dziecka. W związku z tym, w badaniach krwinek w okresie 
wcześniejszym mogą wystąpić słabsze i opóźnione reakcje z odczynnikami diagnostycznymi anty-A i 
anty-B w porównaniu z krwinkami dorosłych. Wymagania w zakresie badania noworodków opisano w 
pkt 7.6.1.12 publikacji IHiT  gdzie brak wymagania badania jak wskazano w załączniku nr 5 poz. 3. 
Wykrywanie słabego  antygenu  DVI+ wykonuje  się u biorców krwi i osób płci żeńskiej do okresu 
menopauzy. (pkt 7.6.2.2 publikacji IHiT) a nie u noworodków (co potwierdzają inne szpitale w tym 
nasi klienci) 
Wskazujemy ,że odczynniki i karty do mikrometody są dedykowane tylko i wyłącznie dla personelu 
wykwalifikowanego zatem wiedza powyższa jest im znana.  
Domniemamy ,że pozycja 1 pakietu cenowego oraz wymagania dotyczące tej pozycji skutkować będzie 
podwyższeniu wartości zamówienia a w konsekwencji nie będzie zamawiana w przyszłości. Pozostałe 
szpitale w Polsce potwierdzają kontrolnie badanie krwi noworodka tylko na kartach w pozycji 1 tzn. A-B-
DVI(-)-BTA co daje wiele oszczędności i jest zgodne z wymaganiami dla serologii.  
Jednoznacznie wskazujemy ,że w postępowaniach przetargowych opis przedmiotu zamówienia zgodnie 
z art. 29 ust 1,3 oraz art. 30 ust 1,2 Pzp jeżeli Zamawiający szczegółowo określa przedmiot zamówienia 
powinien stosować cechy techniczne i jakościowe z zachowaniem Polskich NOrM przenoszących 
normy z UE oraz  dopuścić rozwiązania równoważne. Jako oferent nie znajdujemy w siwz zastosowania 
art. 29 oraz art. 30 Pzp przez Zamawiającego. 
W przypadku odpowiedzi negatywnej wnosimy o uzasadnienie merytoryczne. 
Odpowiedź: 
Nie, badania grupy krwi noworodków w placówce Zamawiającego wykonywane są u biorców krwi, w 
związku z tym, zgodnie z powołanymi powyżej publikacjami, muszą mieć określony słaby antygen 
DVI+. 
 
Pytanie 26 Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 2. Wnosimy o zmianę w pakiecie 2 w poz. 2 zapisów i 
dopuszczenie do zaoferowania karty do badania / potwierdzania grupy krwi  tj. A-B-D/A-B-D. 
Powyższe uzasadniamy faktem, iż w niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga dwóch kart do 
badania grupy krwi noworodka, która zgodnie z przepisami i wytycznymi IHiT (na co wskazywaliśmy w 
powyższym pytaniu nr 2) nie wymaga antygenu DVI+. 
W przypadku odpowiedzi negatywnej wnosimy o uzasadnienie merytoryczne. 
Odpowiedź: 
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Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. Badania grupy krwi noworodków w placówce 
Zamawiającego wykonywane są u biorców krwi, w związku z tym, muszą mieć określony słaby antygen 
DVI+. 
 
Pytanie 27 Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 6. Dotyczy: opis wymagań granicznych w pozycji 6 pakietu 2 
załącznika nr 3 cytujemy: 
„ Karta BTA zawierająca odpowiednie surowice monowalentne aty zakresie IgG-IgA-IgM-C3c- C3d-ctl, 
jedna karta gotowa do użycia”   
Prosimy o skorygowanie w/w zapisu poprzez dopuszczenie rozwiązani równoważnego czyli 
dopuszczenie karty IgG,C3d ctr. IgG,C3d ctr. Lub karty AHG (które są dostępne na rynku UE).  
Wymaganą kartę opisaną przez Zamawiającego posiada tylko jedna firma co oznacza, że opis i 
wymagania do w/w produktu wskazują na „dedykacje” przetargu tylko do jednego oferenta . Poprzez 
dopuszczenie produktu równoważnego zgodnie z art. 7, art. 30 ustawy Pzp 
Uzasadnienie 
Opis przedmiotu zamówienia w pozycji 8 wskazuje na produkt dostępny tylko w firmie DiaMed dlatego 
zgodnie z art. 7, art. 30  ust 4 cytujemy: „opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, 
specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w ust. 1, 3 zamawiający jest 
zobowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.” 
Ponadto wskazujemy ,że zgodnie z publikacją Pani B. Michalewskiej oraz Kierownik: Prof. dr hab. n. 
med. Ewa Brojer (IHiT) pt: „Niedokrwistości autoimmunohemolityczne – znaczenie szczegółowej 
diagnostyki laboratoryjnej w rozpoznawania rzadkich przypadków” w Polsce badania diagnostyczne w 
kierunku NAIH- Niedokrwistość autoimmunohemolityczna (NAIH-)wykonywane są najczęściej w 
Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy zastosowaniu procedur opracowanych w 
IHiT , zgodnych z aktualnie polecanymi na świecie metodami i technikami [19]. Procedury te pozwalają w 
większości przypadków wykryć i określić typ autoprzeciwciał na podstawie charakterystycznej 
aktywności w odpowiednich testach serologicznych oraz ocenie amplitudy cieplnej. 
Nadto wskazujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami Krajowej Izby Diagnostów do 
wykonywania badań w zakresie BTA stosuje się również inne karty niż opisane w SIWZ w poz. 6 np. 
karta IgG-C3d-ctl/IgG-C3d-ctl lub AHG, o czym doskonale wiadomo Kierownikowi Laboratorium. 
W związku z powyższym, że szpital musi korzystać z usług RCKiK w zakresie w/w badań  bowiem 
badanie w laboratorium szpitalnym nie jest wiążące dla pacjenta zasadnym jest aby dopuścić rozwiązania 
równoważne do opisanych w pozycji 6, co będzie zgodne z obowiązującymi przepisami. 
W przypadku odpowiedzi negatywnej wnosimy o uzasadnienie merytoryczne podjętej decyzji. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kart równoważnych w poz. 6 pakietu 2.  
 
Pytanie 28 Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 7. W związku z faktem, iż kontrola zewnątrz laboratoryjna 
stanowi zewnętrzną usługę wykonywaną przez uprawnione laboratoria do wykonywania badań wnosimy 
o dopuszczenie wykonania w. w usługi opisanej w poz. 7 pakietu 2 przez zewnętrzne laboratorium.  
Zewnętrzna międzynarodowa kontrola serologiczna ma zostać przeprowadzona przez uprawniony 
podmiot tj. laboratorium certyfikowane do wykonywania tego typu badań tj. inna niż producent 
oferowanych odczynników i mikrokart jako zewnętrzna usługa, która jest opodatkowana 23% stawką 
podatku VAT? 
Ponadto wskazujemy, iż opis przedmiotu zamówienia winien być zgodny z dyspozycją art. 29 ust. 1-3 
oraz art. 7. Zachowanie uczciwej konkurencji i przestrzeganie zapisów ustawy Pzp i aktów 
wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz przepisów obowiązujących laboratoria serologiczne nie 
może być podstawą do opisu przedmiotu zamówienia i wymaganie zestawu odczynników producenta 
posiadanego przez Zamawiającego sprzętu, do którego Zamawiający dedykuje niniejsze postępowanie 
przetargowe. Ponadto wprowadzenie do postępowania takiego kryterium, które jest w stanie spełnić tylko 
jeden wykonawca, ponieważ tylko on dysponuje wymaganym przez Zamawiającego rozwiązaniem, w 
sposób pośredni prowadzi do naruszenia konkurencji i faktycznie oznacza pozorność postawionego 
wymagania. W tym stanie swoje stanowisko wyraziła również Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku KIO 
z 22 września 2010r. KIO/UZP 1934/10. 
Oczywistym jest zatem fakt, iż na rynku istnieją laboratoria certyfikowane zajmujące się tego typu 
usługami oferujące wykonanie międzynarodowej kontroli serologicznej nie będącej kontrolą pochodząca 
od producenta odczynników. Ponadto zawarty w specyfikacji wymóg jednoznacznie wskazuje na 
preferencje Zamawiającego w stosunku do określonego Wykonawcy przed złożeniem ofert, co 
jednoznacznie ogranicza krąg potencjalnych wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne i 
wskazuje dokonanie wyboru Wykonawcy na etapie sporządzania SIWZ. 
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W związku z powyższym wnosimy o możliwość wykonania zewnętrznej międzynarodowej kontroli 
serologicznej u innego podmiotu niż producent odczynników i mikrokart, co będzie stanowić 
wiarygodność uzyskanych wyników. 
W przypadku odpowiedzi negatywnej wnosimy o uzasadnienie merytoryczne i podanie norm określający 
postawione przez Zamawiającego wymaganie. 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza kontrolę inną niż kontrola producenta, musi ona obejmować kontrolę 
antygenu grupowego A, B, O i układu Rh, BTA i przeciwciała PTA wykonywaną kolumn żelowych 
minimum 4 razy w roku przez ośrodek certyfikowany IHiT lub równoważny europejski. 
 
Pytanie 29 Dotyczy Projektu umowy. Wnosimy o dodanie zapisu do projektu umowy dotyczącego 
terminu ważności krwinek wynoszącego 4 tygodnie od dostawy do Zamawiającego. 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający zmienia zapis § 4 ust. 6 projektu umowy na następujący: 
„Termin przydatności do użycia dostarczanego towaru nie będzie krótszy niż 6 miesięcy, licząc od daty 
dostarczenia do siedziby Zamawiającego, z wyłączeniem krwinek, dla których termin ważności wynosi 4 
tygodnie. Okres ważności produktu będzie uwidoczniony na każdym opakowaniu.” 
 
Pytanie 30 Dotyczy Projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary 
umownej do wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części UMOWY, z uwagi na nieadekwatność ich 
wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?  
Wprawdzie nie istnieją przepisy ściśle regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu 
wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności, a nadto czynić 
zadość zasadom współżycia społecznego. Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej 
pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w 
stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają 
pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej przekracza wartość zapłaty należną 
Wykonawcy za dostarczony towar.  Nadto liczenie kary umownej od wartości całego zamówienia w 
wysokości 10% jest wysoce niesprawiedliwe i narusza w/w zasady z uwagi na fakt, iż wartość ta jest 
wartością czysto teoretyczną i bardzo często różni się od faktycznej wartości wykonanej umowy. W tym 
miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy 
zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to 
samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody 
Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca 
będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie 
ochrony swoich interesów.  
Odpowiedź 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 
 
Pytanie 31 Dotyczy Projektu umowy. Wnosimy o zmianę wysokości kar umownych w wysokości 2% 
za każdy dzień zwłoki niezrealizowanej części dostawy. 
Odpowiedź 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 
 
Pytanie 32 Dotyczy zapisów SIWZ. Zgodnie z powołanym art. 25 ust. 1 uPzp Zamawiający może żądać 
wyłącznie oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, powyższe dotyczy 
także dokumentów żądanych w celu potwierdzenia, że przedmiot zamówienie odpowiada wszystkim 
wymaganiom zamawiającego określonym w siwz, do których Zamawiający zaliczył ww. oświadczenie.  
Mając na względzie poczynione wyżej ustalenie, Wykonawca wskazuje: 
1. podmiot trzeci tj. producent sprzętu będącego własnością Zamawiającego nie jest legitymowany i 
kompetentny do oceny produktu oferowanego przez Wykonawcę, w szczególności z tego powodu, iż 
produkt ten nie jest mu znany, nie poddawał go analizie, badaniom w niezależnych laboratoriach i co 
więcej Wykonawca nie przekazywał mu ani też nie przekaże jakichkolwiek informacji o oferowanym 
produkcie w zakresie w jakim stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa.  
W rezultacie powyższego żądanie przedmiotowego oświadczenia jest całkowicie niecelowe i 
bezzasadne oraz nie jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania.  
2. na gruncie ustawy Pzp oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w 
sprawie wymaganych dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy ustawodawca 
jednoznacznie wskazuje, iż mają to być dokumenty wystawiane przez niezależny podmiot uprawniony do 
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wystawiania zaświadczeń określony w §6 ust. 1 pkt. 2 w. w Rozporządzenia potwierdzającego, że 
dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacją technicznym. Powyższe 
potwierdza Krajowa Izba Wykonawcza w wyroku z dnia 10 stycznia 2013r. KIO 2721/12. 
3. dokumenty wskazane w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r.muszą zostać 
wystawione w formie zaświadczeń przez niezależny podmiot. Na gruncie prawa tj. art. 217 i n. kpa 
zaświadczeniem jest urzędowe potwierdzenie w formie pisemnej obiektywnie istniejącego stanu rzeczy 
dokonane przez właściwy organ. Nie budzi zatem wątpliwości , iż za zaświadczenie nie można uznać 
oświadczeń wydanych przez producenta produktu, stwierdzających fakt objęty wymaganiem 
zamawiającego. 
Swoje stanowisko wyraziła też Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 31 lipca 2012r. KIO 1504/12, iż 
„oświadczenie producenta będącego jednym z Wykonawców ubiegającego się o udzielenie zamówienia 
nie ma charakteru dokumentu charakteryzującego się zewnętrzną wiarygodnością”. Oznacza to 
jednoznacznie, iż jednostka wydająca zaświadczenie nie może być powiązana ani z Wykonawcą 
składającym ofertę, ani z producentem towaru oferowanego przez producenta. 
Ponadto wprowadzenie do postępowania takiego kryterium, które jest w stanie spełnić tylko jeden 
wykonawca, ponieważ tylko on dysponuje wymaganym przez Zamawiającego rozwiązaniem, w sposób 
pośredni prowadzi do naruszenia konkurencji i faktycznie oznacza pozorność postawionego wymagania. 
W tym stanie swoje stanowisko wyraziła również Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku KIO z 22 
września 2010r. KIO/UZP 1934/10. 
Nadto przepis art. 29 ust. 2 uPzp wprowadza zakaz opisywania przedmiotu zamówienia w sposób, który 
mógłby utrudnić uczciwą konkurencję. “ 
Zapis siwz wymagający złożenia oświadczenia producenta sprzętu narusza zakaz z art. 29 ust. 2 uPzp, 
bowiem stanowi utrudnienie uczciwej konkurencji żądanie złożenia dokumentu od podmiotu trzeciego 
niezobowiązanego w żadnym stopniu do jego wydania i nadto powiązanego bezpośrednio z 
Wykonawcom składającym ofertę.  
Przedmiotowe oświadczenie jedynie może stanowić własną opinię podmiotu/ przedsiębiorcy, ale nie 
może być uznane za dokument potwierdzający spełnienia wymagań przedmiotowych. Ponadto wyniki 
diagnostyczne dokonywane są na kartach, które spełniają jakościowe normy zharmonizowane, według 
których są produkowane i w rezultacie oznakowane znakiem CE, a nie na sprzęcie, który jest tylko 
pomocniczym elementem technicznym, aby te wyniki otrzymać. 
Maj ąc na względzie powyższe przepisy, w oparciu o które Zamawiający przeprowadza niniejsze 
postępowanie wnosimy o odstąpienie od postawionego wymagania załączenia do oferty 
oświadczenia producenta i stworzenie stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami. 
Odpowiedź 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.  
 
Pytanie 33 Dotyczy zapisów SIWZ. Czy Zamawiający zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. § 6 ust. 3 i 4 dopuści do załączenia do oferty dokumentów 
równoważnych, co będzie zgodne z obowiązującymi przepisami. 
Odpowiedź 
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
 
Pytanie 34 Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 9. Czy Zamawiający wymaga w związku z zapisami SIWZ tj. 
wymaga, aby końcówki do pipety posiadały oznakowanie znakiem CE, które są sprzętem laboratoryjnym 
niezbędnym do wykonania badań w zakresie serologii transfuzjologicznej do diagnostyki in vitro, które 
winny być wytworzone według norm zharmonizowanych zgodnie z zapisami art. 21, ust. 2, lit. C 
Dyrektywy 98/79/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 1998r w sprawie 
wyrobów medycznych używanych do diagnostyki in vitro oraz art. 2, ust 39 ustawy z dnia 20 maja 2010 
r. o wyrobach medycznych. 
Powyższe ma na celu ograniczenie ryzyka wystąpienia incydentu medycznego w przypadku zastosowania 
produktu wyprodukowanego niezgodnie z normami poprzez zastosowanie produktu w badaniach in vitro 
zanieczyszczonego lub skażonego (pochodzącego np. z Chin). 
W przypadku odpowiedzi pozytywnej, czy Wykonawcy mają dołączyć do oferty deklaracje CE na 
końcówki do pipet celem potwierdzenia ich oznakowania CE. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza, aby końcówki do pipety posiadały oznakowanie znakiem CE. Końcówki do 
pipet muszą być kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego pipetorem ID – Pipete EP-3. 
 




