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Rzeszów, 2014-03-11.

wg rozdzielnika
Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy zamkniętego systemu do pobierania krwi.
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 907) uprzejmie informuje, że od Wykonawców wpłynęły zapytania
następującej treści:
I.
1. Dot formularza cenowego poz. 6.7,19
Zamawiający w tej pozycji wymaga mikrometody o poj. 200-500 ul z kapilarami lub zintegrowanymi
lejkami. Prosimy o dopuszczenie mikrometody, gdzie pobieranie krwi odbywa się krawędzią probówki.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez zmian.
2. Dot. formularza cenowego poz. 7
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie probówki do analizy surowicy 0,5-1,3 ml i średnicy 10,8 ml z żelem?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
3. Dot. formularza cenowego poz. 7
Ze względu na to, że przedmiotem zamówienia jest zamknięty system do pobierania krwi a podany przedział
jest objętościowy wskazuje na probówki pediatryczne prosimy o zaliczenie tej pozycji do probówek
systemowych o przedziale pojemnościowym wskazanym przez zamawiającego oraz średnicy 8-10 mm.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ bez zmian.
4. Dot. formularza cenowego poz. 1,8,12
w tych pozycjach zamawiający wymaga przedłożenia oferty na probówki dla dzieci w przedziale 1-2 ml. Jak
wynika z zapisów zamawiającemu w tych pozycjach zależy na probówkach dla dzieci a dopuszcza objętość
jak dla probówki dla dorosłych. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zawężenie przedziału
objętościowego do np. 1-1,6 ml, co zapewni mniejsze obciążenie małego pacjenta. Dla małego pacjenta
ważny jest każdy 0,1 ml pobranej krwi. A jednocześnie pobranie krwi odbędzie się za pomocą probówek
systemowych eliminujących kontakt z potencjalnie zakaźnym materiałem biologicznym.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ bez zmian.
5. Dot. formularza cenowego poz. -15 .
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie do osobnej podpozycji statywów do OB i podanie ilości niezbędnych
statywów jakie wykonawca musi dostarczyć, gdy probówki z rurkami nie pasują do statywów typu Sediplus
(zgodnie z informacją, wycenia wykonawca który oferuje probówki nie pasujące do posiadanych przez
zamawiającego statywów).
Odpowiedź: Zapisy SIWZ bez zmian.
6. Dot. formularza cenowego poz. 17
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawki gazometrycznej o poj. 1-2 ml z nałożonym filtrem
odpowietrzającym pakowanej pojedynczo w opakowaniach folia - papier, sterylnej, gotowej do użycia bez
konieczności łączenia elementów?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje strzykawki gazometrycznej z filtrem odpowietrzającym nałożonym lub
dołączonym osobno.
7. Dot. formularz cenowego poz. 20 i 23
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wykreślenie z poz. 20 i 23 zapisu "ewentualnie wraz z
niezbędnymi łącznikami" i utworzenie w tabeli asortymentowo cenowej osobnej pozycji nr 31 tj. sterylny
uchwyt jednorazowy (wycenić jeśli system tego wymaga).

Odpowiedź: Zapisy SIWZ bez zmian.
8. Dot. formularza cenowego poz. 23
W tej pozycji zamawiający wymaga oferty na bezpieczne igły z niezbędnymi łącznikami (jeśli wymagane).
Ze względów epidemiologicznych zamawiający chce dodatkowo chronić personel przez zakażeniem
potencjalnie zakażoną krwią. Ale w rozwiązaniach technologicznych wymagających stosowania
dodatkowego łącznika występuje ryzyko zakłucia się igłą i niemożność użycia tej igły do badania przy
nakładaniu/ nakręcaniu łącznika na igłę. Skoro zamawiający wymaga bezpiecznych igieł - czytaj igieł
bezpiecznych na każdym etapie - to w tym przypadku szczególnie igły i łączniki powinny być połączone ze
sobą, zapakowane pojedynczo sterylnie. W związku powyższym wnioskujemy o zmianę zapisów SIWZ
poprzez zmianę zapisów chroniących personel przed i po pobraniu Uwagi dotyczące łączników dot. również
poz. 20.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ bez zmian.
9. Dot. zapisów Umowy par. 2 pkt. 2
Prosimy o dopisanie, iż wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150,00 zł netto,
Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł koszty transportu na które składają się m. in.
koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty
dostarczenia towaru do przewoźnika są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej
wartości.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ bez zmian.
II.
1. Czy w poz. nr 7 można zaoferować mikrometodę -próbówkę z tworzywa sztucznego do analizy surowicy
0,4-0,6 ml i śr. 8-10mm z żelem separującym?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez zmian.
2.
Prosimy o dopuszczenie w poz. nr 14 probówki systemowej z tworzywa sztucznego lub trudno
tłukliwego szkła do analizy OB. metodą liniową 1,5 - 2 ml oraz wydzielenie osobnej pozycji i wymóg
wyceny dla wszystkich oferentów (zgodnie z zasadą równego traktowania wszystkich wykonawców) 15
statywów do OB do poz. 14
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza probówki z trudno tłukliwego szkła do OB. Jednocześnie Zamawiający
wyjaśnia, że w przypadku gdy probówki do OB nie będą pasowały do posiadanych przez szpital statywów,
Wykonawca wymieni je na własny koszt.
3.
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania w poz. 23 igieł systemowych bezpiecznych nr 0,7; 0,8 bez
konieczności zaoferowania igieł o rozm. 0,9 ponieważ w zaoferowanym systemie średnica wewnętrzna igieł
21G odpowiada średnicy wewnętrznej igieł 20G w innych oferowanych na rynku systemach.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
4.
Prosimy o dopuszczenie w poz. 24 igieł motylkowych 0,6-0,7 oraz 0,8-0,9 z drenem długości do
180mm ponieważ średnica wewnętrzna igieł 0,8 w proponowanym systemie odpowiada średnicy igieł
motylkowych 0,9 w innych oferowanych systemach.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
5.
Czy Zamawiający dopuści uchwyty do igieł systemowych jednorazowe, pakowane po 250 szt.,
niesterylne ( nie mające kontaktu z materiałem pobieranym)
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
6.
Prosimy o dopuszczenie pipety z tworzywa sztucznego do OB oraz probówki z poz. 28 od innego
producenta. Elementy z tych pozycji nie są elementami systemu zamkniętego do pobierania krwi i nie
wymagają łączenia z innymi elementami systemu zamkniętego
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że pipeta do OB będzie pasowała do probówki z poz.
14.
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