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Do Oferentów

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego
użytku oraz odczynników do badań laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatora dla SP ZOZ
MSW w Koszalinie.

SP ZOZ MSW w Koszalinie informuje, że od wykonawców wpłynęły następujące zapytania:

PYTANIE NR 1
Dotyczy zadania nr 3:
Czy Zamawiający dopuszcza analizator bez automatycznego wyliczania wskaźnika białkowo
kreatyninowego i spełniający pozostałe wymagania?
ODPOWIEDŹ - Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 2
Dotyczy zadania nr 3:
Czy Zamawiający dopuszcza analizator bez tworzenia raportów wyników wymagających
weryfikacji skoro wiadomo, że wszystkie wyniki i tak będą weryfikowane w Laboratoryjnym
Systemie Informatycznym?
ODPOWIEDŹ - Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 3
Dotyczy zadania nr 3:
Czy Zamawiający dopuszcza paski do analizy albuminy 13-parametrowe zamiast 9-
parametrowych, umożliwiające oznaczenie następujących parametrów:
. krew,
· bilirubina,
· urobilinogen,
· ketony,
· białko,
· azotyny,
· glukoza,
. pH,
· SG (ciężar właściwy),
· leukocyty,
. mikroalbuminy,
. kreatynina,
. kwas askorbinowy ?
W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.
ODPOWIEDŹ-Tak, Zamawiający dopuszcza.
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PYTANIE NR 4
Dotyczy zadania nr 1 poz. 7:
Czy Zamawiający wymaga, aby igły motylkowe również były igłami bezpiecznymi, jak igły
systemowe?
ODPOWIEDŹ - Nie wymaga.

PYTANIE NR 5
Dotyczy zadania nr 1 poz. 8:
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie bezpiecznego, jednorazowego,
automatycznego nakłuwacza nożykowego o głębokości nacięcie 1,2 mm i szerokości ostrza
1,5 mm.
ODPOWIEDŹ - Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 6
Dotyczy zadania nr 1 poz. 1 O i 11:
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania probówki do mikrometody na surowicę oraz na
EDTA o pojemności 200µ1?
ODPOWIEDŹ - Zamawiający dopuszcza pojemność probówki do mikrometody - do 1 ml.

PYTANIE NR 7
Dotyczy zadania nr 1 Parametry Wymagane pkt 2:
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie z wymogu gwarancji wytwarzania
próżni probówek z poz. 1 O i 11. Probówki do mikrometody nie są elementami systemu
zamkniętego pobierania krwi.
ODPOWIEDŹ - Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 8
Dotyczy zadania nr 1 Parametry Wymagane pkt 3:
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zawężenie wymogu pochodzenia asortymentu
od jednego producenta do elementów systemu zamkniętego pobierania krwi, czyli od poz. 1
do poz. 7. Wymóg jednego producenta jest bardzo ważny jedynie w przypadku elementów
systemu zamkniętego pobierania krwi, gdyż gwarantuje jego pełną kompatybilność, co ma
wpływ na bezpieczeństwo personelu pobierającego.
ODPOWIEDŹ - Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 9
Dotyczy zadania nr 1 Parametry Wymagane pkt 8:
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie z wymogu złożenia próbek w ilości
1 OO szt. w poz. 9 lub o zmniejszenie tej liczby. Ilość oczekiwanych próbek pokrywa dwuletnie
zapotrzebowanie Zamawiającego na ten produkt.
ODPOWIEDŹ - Zamawiający zmniejsza wymóg do pozycji nr 9 do 5 sztuk próbek.

PYTANIE NR 10
Dotyczy zadania nr 1 Parametry Wymagane:
Zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego, czy probówki systemu zamkniętego muszą
spełniać bezwzględnie wszystkie parametry wymagane w załączniku nr 3?
ODPOWIEDŹ-Tak, ale Zamawiający wyjaśnia parametry wymagane, tj. pkt 2 - Zamawiający
wymaga, aby probówki były dostarczone już z wytworzoną próżnią - system próżniowy LUB
była możliwość wytworzenia próżni przez odciągnięcie tłoka - system aspiracyjne-próżniowy.

PYTANIE NR 11
Dotyczy SIWZ, załącznik nr 4 - Projekt umowy § 4 ust. 5:
Prosimy o modyfikację § 4 ust. 5 i dopisanie: .. ( ... ) pokrywa Wykonawca, przy czym wartość
zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150,00 zł netto."
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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 - Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 12
Dotyczy zadania nr 2 poz. 1-9
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu pozwoli to na
pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.
ODPOWIEDŹ - Zgodnie z SIWZ, zadanie nr 2 pozostaje bez zmian.

PYTANIE NR 13
Dotyczy zadania nr 2 poz. 17-22
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu pozwoli to na
pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.
ODPOWIEDŹ - Zgodnie z SIWZ, zadanie nr 2 pozostaje bez zmian.

PYTANIE NR 14
Dotyczy zadania nr 2 poz. 23-26
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu pozwoli to na
pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.
ODPOWIEDŹ - Zgodnie z SIWZ, zadanie nr 2 pozostaje bez zmian.

PYTANIE NR 15
Dotyczy zadanie nr 2
Prosimy Zamawiającego o możliwość złożenia oferty na poszczególne grupy asortymentowe
np. na igły iniekcyjne, strzykawki itp.
ODPOWIEDŹ - Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 16
Dotyczy zadania nr 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji nr 15 i 16 (dot. igły do aspiracji szpiku
kostnego) i utworzy nowe oddzielne zadanie, co przełoży się na otrzymanie konkurencyjnych
cenowo ofert?
ODPOWIEDŹ - Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 17
Dotyczy zadania nr 2 poz. 15
Czy Zamawiający dopuści igły do aspiracji szpiku kostnego z mostka w rozmiarze 14 G (2.0
mm) regulacja długości od 5-25 mm po zdjęciu regulatora do 50 mm ? Reszta zgodnie z SIWZ
ODPOWIEDŹ - Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 18
Dotyczy zadania nr 2 poz. 16
Czy Zamawiający dopuści igły do aspiracji szpiku kostnego z mostka w rozmiarze 15 G (1.8
mm) lub 17 G (1.5 mm) regulacja długości od 5-25 mm po zdjęciu regulatora do 50 mm?
Reszta zgodnie z SIWZ.
ODPOWIEDŹ - Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 19
Dotyczy zadania nr 2 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści igły iniekcyjne w rozmiarze 0,5 x 40 mm?
ODPOWIEDŹ - Tak.
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PYTANIE NR 20
Dotyczy zadania nr 2 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści igły iniekcyjne w zakresie rozmiaru 0,45 x 12-25 mm?
ODPOWIEDŹ-Tak.

PYTANIE NR 21
Dotyczy zadania nr 2 poz. 14
Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń podpajęczynówkowych 24 G/90 mm bez
prowadnicy?
ODPOWIEDŹ - Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 22
Dotyczy zadania nr 2 poz. 15
Czy Zamawiający dopuści igły do aspiracji szpiku bez znaczników głębokości, bez nadruku
rozmiaru na uchwycie o długości max. 73 mm?
ODPOWIEDŹ - Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 23
Dotyczy zadania nr 2 poz. 27
Czy Zamawiający dopuści obturatory do kaniul innego producenta niż kaniule i koreczki?.
ODPOWIEDŹ - Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 24
Dotyczy zadania nr 2 poz. 23-28
Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do oddzielnego zadania co umożliwi naszej firmie
złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty? W przypadku negatywnej odpowiedzi czy
Zamawiający dopuści złożenie oferty na poszczególne pozycje?
ODPOWIEDŹ - Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 25
Dotyczy zadania nr 1 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści probówkę do oznaczeń koagulologicznych z 0, 109M cytr. 13x75,
gdzie łączna objętość probówki (pobranej krwi i odczynnika) to 2 ml, z czego objętość
pobrania krwi to 1,8 ml, a odczynnik to 0,2 ml ?
ODPOWIEDŹ - Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 26
Dotyczy zadania nr 1 poz. 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach nr 6 rozwiązania w postaci
uchwytu z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym i igły zwykłej systemowej oraz na dokonanie
odrębnej wyceny w pozycji 6 dwóch elementów o dwóch numerach katalogowych?

6a. uchwyt z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym - 100000 szt.
6b. igła systemowa 0,8 - dł. 32-38 mm - 100000 szt.

Rozwiązanie w postaci uchwytu z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym oprócz ochrony
przed zakłuciem igłą po pobraniu krwi, uniemożliwia wykręcenie igły z uchwytu, co również
podnosi bezpieczeństwo pracy..
ODPOWIEDŹ - Zamawiający dopuszcza, tylko w wypadku, gdy z uchwytu po pobraniu nie
będzie można usunąć igły.

PYTANIE NR 27
Dotyczy zadania nr 1 poz. 8
Czy Zamawiający dopuści bezpieczny jednorazowy nakłuwacz nożykowy o głębokości 1 mm x
1, 1 mm albo o głębokości 1,5 mm x 1, 1 mm?
ODPOWIEDŹ - Zamawiający dopuszcza.
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PYTANIE NR 28
Dotyczy zadania nr 1 poz. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby zaoferować wszystkie igły sterylne, a do tego
oddzielnie uchwyty z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym pakowanymi po 50 szt.?
Rozwiązanie w postaci uchwytu z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym oprócz ochrony
przed zakłuciem igłą po pobraniu krwi, uniemożliwia wykręcenie igły z uchwytu, co również
podnosi bezpieczeństwo pracy
ODPOWIEDŹ - Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 29
Dotyczy zadania nr 1 poz. 6
Mając na względzie przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności
definicję zamówień publicznych zawartą w art. 2 pkt. 13 Ustawy, z której wynika, że umowa
zawierana między Zamawiającym a Wykonawcą musi być odpłatna, jak i art. 32 ust. 1 i 2
Ustawy zabraniający zaniżania wartości zamówienia publicznego, uprzejmie prosimy
Zamawiającego o możliwość wyceny w osobnej rubryce formularza asortymentowo-cenowego
skanera do wizualizacji żył w formie leasingu operacyjnego.
Forma ta daje możliwość wykupu skanera do wizualizacji żył wraz ze statywem pod koniec
trwania umowy.
ODPOWIEDŹ - Zamawiający wyraża zgodę. Zmienione załączniki nr 2 oraz 3 stanowią
załączniki do odpowiedzi.

PYTANIE NR 30
Czy w związku z tym, iż oferowane przez nas probówki są pakowane w opakowaniach po 50
szt. Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie próbek probówek i pozostałego asortymentu
w ilości po 50 szt?
ODPOWIEDŹ - Zamawiający wyraża zgodę.
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