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Jelenia Góra, dnia 20 stycznia 2020 r. 

L.dz.NZ/100/2020 

DO WYKONAWCÓW 

 

dot:  Wyroby Medyczne – Dostawa systemu zamkniętego do poboru krwi wraz z dzierżawą 

aparatu do OB. Nr referencyjny: ZP/PN/57/12/2019. Numer ogłoszenia: 2019/S 248-

612809 z dnia 24.12.2019 r. 

 

 

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy 

ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra jako Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do 

postępowania jak w tytule. Poniżej przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami.  

  

Zestaw 1: 
 

Pytanie 1  

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do podawania cen jednostkowych netto za 1 szt. 

wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku. Zgodnie  

z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0- 

2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po 

przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem 

kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości 

zakupienia jednej sztuki probówki, czy też uchwytu, lub igły itp.) 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Dotyczy pakietu 1 

2. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby dostarczyć po 3 szt. próbek z każdej pozycji 

wymienionego asortymentu ( od 1 do 26 ) – poza pozycją 11 i 24 Pozwoli to 

Zamawiającemu na sprawdzenie zgodności całego oferowanego systemu do 

pobierania krwi ( igieł , uchwytów, oraz probówek ) 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.  

 

 

Dotyczy pozycji 25 

3. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie - czy w momencie kiedy Wykonawca, 

który zaoferuje system zamknięty próżniowy z opcją zabezpieczenia na igle ( poz. 

16 i 17 ), w poz. 25 uchwyt jednorazowy wpisuje ilość łączną czyli 323100 szt., a w 

rubryce 26 – wpisuje nie dotyczy ? W przeciwnym wypadku Zamawiający 

otrzymałby od Wykonawcy, który oferuje system próżniowy z opcją zabezpieczenie 

na igle o niemalże połowę mniej uchwytów jednorazowych bez zabezpieczenia , które 

są niezbędne do prawidłowego użycia nie tylko z igłami z poz. 16 i 17, ale także w 

przypadku użycia adapterów luer z poz. 23 i igieł motylkowych ( poz. 18,19,20 ) 

Stąd też w zależności od tego, czy Wykonawca zaoferuje zabezpieczenie na igle - liczba 

uchwytów powinna wynosić 323100 w pozycji 25, albo w przypadku zaoferowania 

zabezpieczenia na uchwycie - zostać podzielona między pozycje 25 i 26 ( odpowiednio 

165100 i 158000 ) 
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Odpowiedź: Doprecyzowanie. W przypadku zaoferowania igieł z zabezpieczeniem – 

Oferent w poz. 25 podaje ilość uchwytów odpowiednio, w przypadku zaoferowania igieł 

bez zabezpieczenia podaje w poz. 26 liczbę uchwytów. Suma wszystkich uchwytów ma 

być 323100.  

 

Dotyczy pakietu 1, kryterium punktowe K5 

4. Prosimy o doprecyzowanie, Zamawiający będzie punktował jedynie opakowania po 

50 szt ?, natomiast Zamawiający wymaga, aby opakowania probówek były pakowane 

po nie więcej niż 100 szt. ? 

Odpowiedź: Tak. Zgodnie z SIWZ. 

 

Dotyczy pakietu nr 1, poz. 10 

5. Czy Zamawiający dopuści probówkę do oznaczania glukozy z fluorkiem sodu i EDTA 

K3 ? 

Odpowiedź: Tak. 

 

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 o wyjaśnienie czy zamieszczenie przez 

Zamawiającego w punkcie 1.4 części dot. dzierżawy wymogu pokrycia kosztów 

podłączenia aparatu oznacza wymaganie przez Zamawiającego świadczenia przez 

wykonawcę tej części wchodzącej w zakres przedmiotu zamówienia usług bezpłatnie 

(w formie umowy darowizny), co nie jest w świetle przepisów ustawy - Prawo 

zamówień publicznych dopuszczalne ?. Czy też wykonawca ma prawo – zgodnie z 

ustawą - doliczyć koszty związane z podłączeniem aparatu do kosztów dzierżawy? 

Odpowiedź: W cenie oferty za dzierżawę aparatu należy ująć wszystkie niezbędne 

koszty wpływające na cenę ostateczną. W tym podłączenia, uruchomienie itd. 

Wykonawca nie ma obowiązku wypisywania elementów składowych wpływających na 

cenę końcową.   

 

 

Dotyczy pakietu 1, kryterium punktowe K2 

7. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie - w rubryce „Kryteria” K2 - powinno być 

„Probówka do morfologii z poz. 5 zamiast z poz. 6 ? 

Odpowiedź:  Tak.  

 

Dotyczy pakietu 1 

8. Prosimy o wyjaśnienie czy w tabeli asortymentowo-cenowej dot. dostawy w kolumnie 

G należy podać cenę jednostkową brutto? W w/w kolumnie obecnie brak jest opisu a 

podany sposób wyliczenia G=(DxE) daje łączną cenę netto, którą podaje się w 

kolumnie H. 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zał. nr 1 do SIWZ. Aktualny w załączeniu do 

odpowiedzi. 
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9. Prosimy o dokonanie w kolumnie I części dot. dostawy usunięcia sposobu wyliczenia, 

gdyż podany obecnie tj. I=(G*H)+G dotyczy kolumny „łączna cena brutto” a nie 

„Stawki VAT% 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zał. nr 1 do SIWZ. Aktualny w załączeniu do 

odpowiedzi. 

 

Dotyczy SIWZ pkt 14.1. 

10. Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w opisie kryterium oceny 

nastąpiła omyłka pisarska ? , gdyż punktacja dotyczy sposobu pakowania probówek ( 

50 szt. ), zatem za zaoferowanie probówek do poboru krwi za pak. 1 poz. od 1-15 ( 

oprócz 11 ) pakowanych inaczej niż po 50 szt. ( max .100 ) Wykonawca otrzyma – o 

pkt. 

 

Obecnie  jest: 

 

„PUNKTACJA: za zaoferowanie probówek do poboru krwi z pak. 1 poz. od 1 do 15 

(oprócz poz. 11) pakowanych po 50 szt. Wykonawca otrzyma 3 pkt. – za 

zaoferowanie probówek do poboru krwi z pak. 1 poz. od 2 do 16 pakowanych inaczej 

niż po 50 szt. (max. 100) Wykonawca otrzyma - 0 pkt.” 

 

Odpowiedź: Tak.  

Ma być:  

„PUNKTACJA: za zaoferowanie probówek do poboru krwi z pak. 1 poz. od 1 do 15 

(oprócz poz. 11) pakowanych po 50 szt. Wykonawca otrzyma 3 pkt. – za 

zaoferowanie probówek do poboru krwi z pak. 1 poz. od 1 do 15 pakowanych inaczej 

niż po 50 szt. (max. 100) Wykonawca otrzyma - 0 pkt.” 

 

 

Dotyczy SIWZ pkt 14.1. 

11. Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w opisie kryterium oceny 

nastąpiła omyłka pisarska ? , gdyż możliwość zaoferowania poza zabezpieczeniem 

ostrza na igle lub uchwycie – igły z okienkiem wizualizacyjnym dotyczy poz. 16 i 17 

pak. 1 formularza cenowego wraz z wykazem asortymentowo-cenowym 

Obecnie jest: 

 

„Punktacja w kryterium: Igła z okienkiem wizualizacyjnym (K7). (określone w 

Formularzu oferty - Rozdział III SIWZ) zostanie obliczona w następujący sposób: 

 

PUNKTACJA: za zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 17 i 18 poza zabezpieczeniem ostrza na 

igłę lub uchwycie – igły z okienkiem wizualizacyjnym Wykonawca otrzyma 9 pkt. – za nie 

zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 17 i 18 poza zabezpieczeniem ostrza na igłę lub uchwycie 

– igły z okienkiem wizualizacyjnym Wykonawca otrzyma - 0 pkt.” 

 

Możliwość zaproponowania wizualizacji dotyczy poz. 16 i 17 

Odpowiedź: Tak. Omyła pisarksa. 
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Ma być: 

PUNKTACJA: za zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 16 i 17 poza zabezpieczeniem 

ostrza na igłę lub uchwycie – igły z okienkiem wizualizacyjnym Wykonawca otrzyma 9 

pkt. – za niezaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 17 i 18 poza zabezpieczeniem ostrza na 

igłę lub uchwycie – igły z okienkiem wizualizacyjnym Wykonawca otrzyma - 0 pkt.” 

 

Zestaw 2: 
 

1. Część dot. dzierżawy cyt ,,Mozliwośc dokonania odczytu pomiaru OB. w skróconym 

czasie do 15 min.”  

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dokonywania odczytu pomiaru OB w skróconym 

czasie do 15 min. Oznaczenie OB z reguły nie jest badaniem stosowanym w trybie pilnym, 

zatem tego typu rozwiazanie nie wnosi nic w zakresie ustalenia diagnozy, wdrożenia terapii 

czy ustalenia dalszego postępowania . Czas oznaczenia OB do 30min skorelowanego do 

metody Westergrena jest czasem wystarczającym na podjęcie decyzji terapeutycznych i 

wszystkie dostępne aparaty do automatycznego pomiaru posiadają taką opcję . Zawężenie 

możliwości pomiarowej do czasu 15 min wskazuje na jednego wykonawcę GBO dystrybutor 

– Eclipse Kraków i w sposób jednoznaczny uniemożliwia pozostałym wykonawcom złożenie 

oferty konkurencyjnej  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do 30 min.  

 

 

2. Część dot. dostaw .poz 7.0 i 7.1 Probówko-strzykawka lub probówka do serologii z 
rozszerzona etykietą z K3- EDTA.Czy Zamawiający dopuści probówkę do serologii z 
etykietą rozszerzoną z antykoagulantem w postaci dwupotasowego wersenianu . 
Tego typu anytykoagulant jest preferowanym w oznaczeniach hematologiczno – 
serologicznych i zgodny z zaleceniami International Council for Standarisation in 
Haematology (ICSH ) oraz zalecenia ( NCCLS) Clinical Laboratory and Standards 
Institute . K3EDTA okazał się najmniej odpowiednią solą do antykoagulacji z uwagi na 
największe obkurczanie się krwinek czerwonych a tym samym zmiany wartości 
średniej objętości krwinki czerwonej 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

 

3. Część dostaw poz 8,0 i 8,1 i poz 9,0 ,9,1 Probówko-strzykawka lub probówka do 
koagulologii z cytrynianem sodowym 3,2% probówka z podwójnymi ściankami. Czy 
Zamawiający wymaga Probówki do analizy koagulologicznej z cytrynianem sodu  
o specjalnej konstrukcji probówka w probówce , która minimalizuje przestrzeń martwą 
po pobraniu do max 1,0 cm ? Tego typu rozwiązanie zapobiega fałszywej ocenie 
parametrów PT i APTT u chorych leczonych uprzednio antykoagulantami . 
Wyspecyfikowana probówka nie spełni oczekiwań w zakresie jakości materiału. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.  

 

 

4. Część dostaw poz 16.0 i 17.0 i 21.0 Czy zgodnie z zaleceniami miedzynarodowych 
zaleceń dot . konstrukcji urządzeń tzw bezpiecznych ( CDS i GERESS oraz zaleceń 
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Dyrektywy UE 32/2010 ) igła systemowa tzw bezpieczna ma posiadać element 
zabezpieczający przed zakłuciem zintegrowany z nasadą igły ? .Uchwyt systemowy do 
probówek z elementem zabezpieczajacym jest absolutnie nie akceptowalny przez 
wymienione instytucje a poza tym tego typu rozwiązanie skutkuje problemami w 
trakcie ich stosowania a element zabezpieczenia na uchwycie nie spełnia roli 
bezpieczeństwa dla personelu pobierającego krew . 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 

 

5. Część dostaw poz 16.0 i 17.0 Czy Zamawiający wymaga w trosce o bezpieczeństwo i 
funkcjonalność pracy personelu medycznego zaoferowania igieł bezpiecznych 
zintegrowanych z uchwytem ? Tego typu rozwiązanie ułatwia pracę personelu 
pielęgniarskiego , nie wymaga dodatkowych czynności w postaci dokręcania 
uchwytów , zmniejsza objetość produktów, ułatwia utrzymanie ładu i porządku w 
miejscu pracy ( pokoje zabiegowe czy przy łóżku chorego )a tym samym spełnia 
wszystkie wymagania i rekomendacje epidemiologiczne . 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

6. Część dostaw poz 16.0 i 17 .0 Czy Zamawiający w trosce o komfort pracy personelu 
pielęgniarskiego , ratowników oraz w punkcie pobrań będzie wymagał igieł 
bezpiecznych z wizualizacją ( wyższa ocena punktowa – kryterium ), gdzie okienko 
wizualizacyjne będzie mieściło się w długość od 0,7do 1,0 cm . Tylko taka długość 
wizualizacyjna spełnia swoją role zwłaszcza w tzw . trudnych pobraniach ( pediatria 
interna , geriatria czy u chorych hypowolemicznych ). ? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

7. Część dostaw poz 22.0, 22.2 Czy zamawiający wyłączy tę pozycję z wymogu 
pochodzenia od tego samego producenta, co pozostałe elementy systemu? W 
przypadku pobrania krwi na posiew do butelek BioMerieux, cały zestaw służący do 
wykonania tego zabiegu składa się z definicji z elementów pochodzących od różnych 
producentów, tj. butelka prózniowa od firmy BioMerieux zaś zestaw igła motylkowa+uchwyt 
– od wykonawcy wybranego w toku nieniejszego postępowania, 
toteż zestaw ten w żadnym przypadku nie bedzie się składał z elementów 
pochodząych od 1 producenta. Jednocześnie zwracamy uwagę, że potencjalny 
wykonawca nie ma realnej możliwości uzyskania potwierdzenia kompatybilności od 
producenta innego, konkurencyjnego systemu, toteż w przypaku pozytywnej 
odpowiedzi na powyższe pytanie, prosimy również o odstąpienie od wymogu 
dostarczenia zaświadczenia o kompatybilności od producenta tego elementu. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

8. Kryterium oceny 
Zwaracamy uwagę Zamawiajacego na fakt, iż dobór niektórych z parametrów oceny 
jakościowej w ramach kryterium: „Kryteria ” nie znajduje uzasadnienia 
merytorycznego ani fukncjonalnego, faworyzuje natomiast rozwiązanie jednego z 
potencjalnych wykonawców, preferując w sposób nieuzasadniony jego produkt i 
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jednocześnie utrudniając uczciwą konkurencję, przez co naruszony został art. 7 ust. 1 
i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Niniejsza celowa praktyka powoduje, że 
pozostali Wykonawcy, chcący wziąć udział w w/w postępowaniu oraz chcący 
skorzystać z realnej szansy na złożenie najkorzystniejszej oferty w ramach 
wymaganych kryteriów w obecnym brzmieniu, musieliby zaoferować ceny na granicy 
cen dumpingowych, które nie realizują idei rentowności kontraktu, a wręcz prowadzą 
do odrzucenia oferty z powodu zaoferowania rażąco niskich cen. Preferując w sposób 
bezpodstawny wskazane rozwiązanie Zamawiający naraża się na zarzut naruszenia 
dyscypliny finansów publicznych, gdyż już na tym etapie postępowania widać, że 
powyższe prowadzi do wyboru oferty z wysoką ceną na jaką może pozwolić sobie 
wykonawca, którego rozwiązanie jest preferowane w ocenie jakości i na które 
otrzyma wysoką i nieuzasadnioną punktację. Uznając obowiązek i równocześnie 
korzyści płynące dla Szpitala z zapewnienia uczciwej konkurencji pośród 
Wykonawców podkreślamy, że takie ukształtowanie warunków SIWZ tworzy 
wyłącznie pozorne warunki do złożenia konkurencyjnych ofert, łamiąc tym samym 
zasady Ustawy prawo zamówień publicznych. O ile bowiem ustawodawca zachęca do 
wprowadzenia elementów oceny jakościowej do postępowań o udzielenie 
zamówienia publicznego, to jednak intencją jego jest, aby parametry punktowane 
miały uzsadanienie merytoryczne, a nie służyły do pozorowania konkurencyjności 
postępowania, Mianowicie 
- Pkt 1 Kryterium Kryterium (K1) - Za każdą probówkę z zamknięciem odkręcanym (z 
gwintem) Wykonawca otrzyma 1 pkt (maksymalnie można zdobyć 14 pkt ) 
Sposób zamknięcia probówek próżniowych powinien zapewniać właściową 
funkcjonalność tj: szczelność, możliwość wieloktrotnego przekłuwania korka bez 
utraty próżni, łatwość otwarcia probówki przed wstawieniem do analizatora oraz 
zapewniać ochronę przed efektem aerozolowym. Producenci systemów próniowych, 
w celu realizacji tych fukncji, stosują korki probówek „na gwint” lub „wciskane”, przy 
czym oba rozwiązania zapewniają realizację powyższych funkcji, toteż preferowanie 
rozwiązania z zamknięciem „na gwint” nie znajduje uzasadnienia - nie jest oceną ani 
jakości ani funcjonalności. 
Norma PN-EN 14820-2009P „Pojemniki próżniowe jednorazowego użytku do 
pobierania od ludzi próbek krwi żylnej” nie definiuje w żaden sposób korków 
gwintowanych (zakręcanych) jako preferowanych dla tego rodzaju pojemników 
(probówek). Zaznacza jedynie, iż jeśli przewidywane jest otwieranie pojemników 
(probówek) należy je zaprojektować w sposób umożliwiający ich „ otwieranie za 
pomocą uchwytu palcami i/lub środkami mechanicznymi....” oraz zaleca, aby „ 
pojemniki na próbki były zabezpieczone przed nieoczekiwanym wylaniem zawartości 
w trakcie otwierania” (Rodział 7 w/w Normy) 
Cecha typu „zamknięcie z zakręcanym gwintem” nie przekłada się w żaden sposób na 
jakość próbki ani parametrów w niej oznaczanych i nie powinna podlegać 
jakiejkolwiek ocenie, ani tym bardziej być wyróżnikiem na korzyść jednego 
wykonawcy. Zamknięty próżniowy system do pobierania krwi jest - już z samej nazwy 
- systemem, który nie powinien być otwierany na innym etapie, niż tuż przed 
wstawieniem probówki do analizatora, ze względu na możliwość bezpośredniego 
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kontaktu z materiałem zakaźnym i ryzyko zakażenia poważnym patogenem 
chorobotwórczym. System zamkniety powinien pozostać zamknięty na całym etapie 
procesu pobierania krwi, także w przypadku tzw. „trudnych pobrań”, kiedy krew 
pobiera się strzykawką i igłą – przeniesienie krwi do probówki powinno zostać 
wykonane z zastosowaniem urządzenia transferującego, bez otwierania probówki i 
bez narażania personelu na kontakt z materiałem potencjalnie zakaźnym oraz z 
zachowaniem wszystkich korzyści zwiazanych ze stosowaniem systemu zamkniętego, 
tj. standaryzacji procesu probrania, zachowaniu własciwej kolejności i objętości 
pobrania oraz jakości uzyskanego materiału. 
 
- Kryterium (K1) - Kryterium (K2) - Probówka do morfologii z poz. 6 o małej objętości 
maksymalnie do 1,2 ml. Badania morfologiczne są szczególnie wrażliwe na 
zachowanie odpowiedniej proporcji pobranej krwi do antykoagulantu. Precyzyjne 
wykalibrowanie próżni o objętości zaledwie 1 ml w probówce o wymiaraych 13x75 na 
etapie produkcji jest niezwykle trudne, żeby nie powiedziec niemożliwe, co skutkuje 
istotnymi różnicami w objetości pobranej krwi a w konsekwencji – nieprecyzyjnymi 
wynikami badań. W związku z tym punktując dodatkowo probówkę podcisnieniową o 
tak małej objetości pobranej krwi Zamawiający de facto preferuje rozwiązanie mniej 
dokładne. Prosimy o rownoważne punktowanie probówki o objetości 2 ml, będącej 
optymalnym rozwiązaniem zapewniającym precyzje pobrania przy zachowaniu 
rozsądnie małej objętości 
 
- Kryterium (K3) - Wszystkie probówki z tworzywa sztucznego. 
Najwyższą jakość badania OB zapewnia probówka szklana, z uwagi na gładszą niż w 
przypadku tworzywa sztucznego powierzchnię wewnętrzną, co zapobiega 
przyklejaniu sie krwinek do ścianek probówki i ich uszkadzaniu w trakcie opadu . Tym 
samym opad tych krwinek jest niezakłócony , właściwy i oznaczany parametr jest 
adekwatny do faktycznego bez zbędnych artefaktów. Ponownie więc Zamawiający – 
żądając aby wszystkie probówki, w tym probówka do OB, były wykonane z tworzywa 
sztucznego, preferuje rozwiązanie jakościowo gorsze. Producent Becton Dickinson w 
trosce o prawidłową oznaczalność parametru OB zastosował w konstrukcji tej 
probówki szkło hartowane , nietłukące o niezwykle lekkiej wadze, toteż nie istnieją 
racjonalne argumenty na poparcie promowania w tym przypadku probówki 
plastikowej. Wręcz przeciwnie –biorąc pod uwage jakość uzyskanego oznaczenia – 
prosimy zamawiającego o przyznanie punktów za zaoferowanie szklanej probówki do 
OB . 
 
- Kryterium (K5) - Probówki systemu zamkniętego do poboru krwi pakowane po 50 
szt. (max. 100 ). Przedmiotem postępowania jest system zamknięty do pobierania 
krwi. Elementami określającymi jakość takiego systemu są m. in. bezpieczeństwo 
personelu, standaryzacja procesu pobrania, wyższa jakość próbek, komfort pracy 
personelu itp. Na tym tle dość zaskakująco wygląda ocena jakości , która polega na 
preferencji sposobu pakowania probówek, igieł i uchwytów. Parametr ten nie ma nic 
wspólnego z jakością systemu. Wprowadzona punktacja w sposób oczywisty wpływa i 
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utrudnia obiektywną ocenę produktu a tym samym wprowadza nieuczciwą 
konkurencję w sposobie oceny. prosimy o wyeliminwanie tego kryterium, jako 
nieuzasadnionego 
 
- Kryterium (K6) - Wszystkie elementy systemu zamkniętego pochodzą od jednego 
producenta W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie ...... prosimy o 
konsekwentne przyznanie punktów wykonawcy, który zaoferuje wszystkie elementy 
od 1 producenta, z wyłączeniem pozycji 22.0. 
 
- Kryterium (K7) - Zaoferowanie poza zabezpieczeniem ostrza na igle lub uchwycie - 
igly z okienkiem wizualizacyjnym w poz. 16 i 17. Zamawiajacy korzystając z możliwosci 
punktacji igieł z wizualizacją nie wypunktował zakresu przezierności okienka . W 
dotychczasowym założeniu równorzednie zostanie punktowany produkt w zakresie 
wizualizacyjnym 0,2-03 mm , który absolutnie nie spełni oczekiwanych przez personel 
medyczny założeń z produktem jeśli będzie w poz 16.0 i 17.0 wymagał przeziernika . 
Wobec czego aby zachować sprawiedliwy podział punktów sugerujemy wymóg 
przezierności na poziomie spełnienia oczekiwań personelu medycznego a nie 
wprowadzanie fikcyjnej punktacji w produkcie zupełnie nie spełniającym wymogu 
wizyjności . Zwracamy sie z prośbą wypunktowanie igieł z przeziernikiem o 
odpowiednio długim torem wizyjnym 0,7-1,0 mm lub odstąpienie od tego wymogu 
lub wprowadzenie wymogu w poz 16.0 i 17.0 jako wymóg bezwzglęny ze 
zintegrowanym uchwytem bo tylko taki produkt spełni oczekiwania i w perspektywie 
36 miesięcy sprawi ze personel medyczny będzie miał produkt spełniający ich 
oczekiwania i komfort pracy . 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 

 
9. Zwracamy się z prośbą o weryfikację formularza cenowego dla pakietu nr 1 – część 
dot. dostaw. Kolumna G nie została opisana nagłówkiem, a podany sposób obliczania 
wartości nie jest możliwy, również podane sposoby obliczania ceny dla kolumny H , I 
oraz J nie są poprawne. 
Odpowiedź: Zamawiający zmienia zał. nr 1 do SIWZ. Aktualny w załączeniu do 

odpowiedzi. 

 

10. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu daty produkcji na opakowaniu w 
zamian za datę ważności produktu. Oznaczenie proponowane przez Wykonawcę 
zgodne jest z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie 
wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
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UWAGA!! 

 

Zmianie ulega termin składania ofert. 

 

 

BYŁO: 

12. Termin składania i otwarcia ofert  

12.1. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale I pkt. 6.1 i  7  należy złożyć w 

formie elektronicznej za pomocą platformy zakupowej 

https://platformazakupowa.pl/wcskj w terminie do dnia  27.01.2020 r. do godziny. 10:00  
  

12.2. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 27.01.2020 r.  o godz. 11:00 w 

siedzibie Zamawiającego  w  Sali Konferencyjnej (pok. 003  niski parter), ul. Ogińskiego 6, 

58-506 Jelenia Góra.   

 
 

JEST: 

12. Termin składania i otwarcia ofert 

12.1. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale I pkt. 6.1 i  7  należy złożyć w 

formie elektronicznej za pomocą platformy zakupowej 

https://platformazakupowa.pl/wcskj w terminie do dnia  05.02.2020 r. do godziny. 10:00  
  

12.2. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 05.02.2020 r.  o godz. 11:00 w 

siedzibie Zamawiającego  w  Sali Konferencyjnej (pok. 003  niski parter), ul. Ogińskiego 6, 

58-506 Jelenia Góra.   

 

Pozostałe zapisy SIWZ utrzymują dotychczasowe brzmienie. Powyższe informacje 

stanowią integralna część warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców 

biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę  

z uwzględnieniem powyższego. 

 

Z poważaniem 

z up. Dyrektora WCSKJ 

Kierownik Działu Umów, 
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 

inż. Jerzy Świątkowski 
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