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Toszek, 14.11.2018 r. 

            
 
dotyczy:  postępowania nr 16/PN/DEG/AC/2018 na dostawa odczynników i podręcznego sprzętu 

laboratoryjnego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku. 
 
 
 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst 
jednolity Dz.U. 2018 poz. 1986). Zamawiający udostępnia treść zapytań odnośnie Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami: 
 

Pytania z dnia 08.11.2018 r. 
 
Pytanie 1: 
Dotyczy pakietu 1, pozycja 3  
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania w pozycji 3 dwóch numerów 
katalogowych, jeden stanowiący test, a drugi stanowiący kontrolę zewnętrzną dodatnią i ujemną, 
pochodzącą od tego samego producenta co oferowany test? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyrażą zgodę na zaoferowanie w poz. 3 dwóch nr-ów kat., jeden stanowiący test, a drugi 
stanowiący kontrolę dodatnią i ujemną do tego testu, pochodząca od tego samego producenta co 
oferowany test. 
 
Pytanie 2: 
Dotyczy pakietu 1, pozycja 10  
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie pozycji 10 z pakietu 1. Pozwoli to na złożenie 
ofert większej liczbie wykonawców i jednocześnie zwiększy atrakcyjność i konkurencyjność złożonych 
ofert? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 10 z pakietu I, celem stworzenia osobnego pakietu, 
zawierającego tylko jedną pozycję. 
 
Pytanie 3: 
Dotyczy pakietu 3 pozycje 1-4,6-8, 10-11 
Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 3 pozycje 1-4,6-8, 10-11 do oddzielnego pakietu oraz dodatkowo 
dopuści w pozycji 6 produkt bezbarwny? Wydzielenie pozycji umożliwi wzrost konkurencyjności i 
złożenie korzystniejszej oferty. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 1-4,6-8, 10-11 z pakietu III, celem stworzenia 
osobnego pakietu, gdyż asortyment zawarty w/w pozycjach jest podstawowym asortymentem 
laboratoryjnym z tworzyw sztucznych i znajduje się w ofercie każdej firmy oferującej taki asortyment. 
Zamawiający dopuszcza w poz. 6 pakietu III produkt bezbarwny. Tym samym zmianie ulegną zapisy 
SIWZ – Załącznik nr 1/III do Oferty str. 1/5 poz. 6. 
 
Pytanie 4: 
Dotyczy pakietu 3, pozycje 15, 16, 21 i 38 
Czy Zamawiający wyłączy z Pakietu III pozycje 15, 16, 21 i 38 do odrębnego pakietu? Zwiększy to 
konkurencyjność w pakiecie III. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 15, 16, 21 i 38 z pakietu III, celem stworzenia 
osobnego pakietu, gdyż zgodnie z zwiedzą Zamawiającego asortyment zawarty w/w pozycjach znajduje 
się w ofercie każdej firmy oferujące sprzęt laboratoryjny z tworzyw sztucznych oraz pomocniczy sprzęt 
laboratoryjny. 
 
Pytanie 5: 
Dotyczy pakietu 3, pozycja 33 
Czy Zamawiający w Pakiecie III, poz. 33 dopuści opakowanie 1000szt.? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza w poz. 33 opakowania 1000 szt., gdyż przy tej wielkości opakowania 
Zamawiający byłby zmuszony do przekładania kapilar do innych, mniejszych opakowań, które musiałyby 
dodatkowo zakupić. 
 
Pytanie 6: 
Dotyczy pakietu 3, pozycja 37 
Czy Zamawiający w Pakiecie III, poz. 37 wymaga kamer z PMMA typu Fast Read 102 z akrylu z 
pojedynczą  regularną siateczką i poj. celki 7ul,  do analizy 10 różnych próbek moczu (10 oznaczeń), o 
wymiarach kamery 83 x 39mm? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga konkretnych parametrów kamer do analizy moczu, jedyny wymóg dotyczący 
w/w kamer to ilość badań, które można oceniać w jednej kamerze. Ten wymóg zawiera SIWZ pakiet III, 
poz. 37. 
 

Pytania z dnia 09.11.2018 r. 
 
Pytanie 1: 
Dotyczy pakietu 1, pozycje 3,4 
Prosimy o wyłączenie pozycji 3 oraz 4 z Pakietu 1 i utworzenie z nich odrębnego pakietu. Obecny opis 
przedmiotu zamówienia tworzy preferencje dla konkretnego wytwórcy, dysponującego pełnym 
asortymentem wymienionym w Pakiecie 1, uniemożliwiając składanie ofert pozostałym podmiotom 
posiadającym w swojej ofercie wysokiej jakości testy w niższych cenach niż faworyzowana konkurencja, 
lecz nie posiadającym pozostałej części asortymentu, co budzi podejrzenia o faworyzowanie konkretnego 
wytwórcy przez Zamawiającego z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych (na podstawie przepisów 
zawartych art. 17.1 pkt. 1) i pkt. 5b) ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszanie 
dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.)) 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 3,4 z pakietu I, celem stworzenia osobnego pakietu, 
gdyż zgodnie z zwiedzą Zamawiającego każda firma posiadająca w swojej ofercie szybkie testy 
diagnostyczne jakościowe, obejmuje swoją ofertą także testy do oznaczania krwi utajonej w kale (poz.3) 
oraz testy ciążowe w moczu (poz.4). 
 
Pytanie 2: 
SIWZ rozdz. 4, pkt. 4.2 
Rozdział 4 SIWZ, pkt. 4.2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu poprzez dodanie: 
„… lub Wykonawca udostępni stronę internetową, na której będą dostępne wymagane przedmiotowe 
dokumenty”? 
Uzasadnienie: W ofercie Wykonawca przedstawi adres strony internetowej, na której będą znajdowały 
się instrukcje wykonania testów/ulotki informacyjne oraz karty charakterystyk substancji 
niebezpiecznych w języku polskim, deklaracje zgodności oraz aktualne certyfikaty kontroli jakości do 
danych serii odczynników, dostępne bezpłatnie dla Zamawiającego całodobowo. 
 
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu poprzez dodanie w/w zapisu. Zamawiający 
wymaga dostarczenia kart charakterystyki substancji niebezpiecznych w formie papierowej po wyborze 
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oferty, a przed podpisaniem umowy – Zamawiający domniemał, że chodzi o rozdział 2 SIWZ pkt. 4.2. 
gdyż w rozdz. 4 brak jakichkolwiek punktów. 
 
Pytanie 3: 
SIWZ rozdz. 4, pkt. 4.2 
Rozdział 4 SIWZ, pkt. 4.2 – w przypadku braku zgody na powyższe pytanie czy Zmawiający wyrazi 
zgodę na dostarczenie kart charakterystyki w wersji elektronicznej na płycie CD ze względu na obszerność 
dokumentacji? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyrażą zgody na dostarczenie kart charakterystyki substancji niebezpiecznych w wersji 
elektronicznej na płycie CD. Zamawiający wymaga dostarczenia w/w kart w formie papierowej – 
Zamawiający domniemał, że chodzi o rozdział 2 SIWZ pkt. 4.2. gdyż w rozdz. 4 brak jakichkolwiek 
punktów. 
 
Pytanie 4: 
SIWZ rozdz. 4, pkt. 4.13, pakiet XI 
Rozdział 4 SIWZ, pkt. 4.13, pakiet XI – Czy  Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów 
w pozycji ważności 6 i 8 z terminem ważności minimum 5 miesięcy od daty dostawy do 
Zamawiającego i tym samym wprowadzi zmiany w projekcie umowy w §3 ust. 3? 
Uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników nie można określić 
terminu ważności oferowanego asortymentu na minimum 7 miesięcy w każdej dostawie. 
Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie ilości odczynników w pozycji nr 6 i 8 (w okresie 12 miesięcy 5 
opakowań), wystarczający będzie termin trwałości na poziomie 2,4 miesiąca – Zamawiający domniemał, 
że chodzi o rozdział 2 SIWZ pkt. 4.13. gdyż w rozdz. 4 brak jakichkolwiek punktów.. 
 
Odpowiedź: 
Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę minimalnego terminu ważności na 5 miesięcy w poz. 6 i 8 
pakietu XI.  
Uzasadnienie: Istnieje prawdopodobieństwo, iż krótszy termin ważności zestawu odczynnikowego, 
(proponowane 5 miesięcy od daty otrzymania zestawu), gdzie w opakowaniu jest 60 testów nie pozwoli 
Zamawiającemu wykorzystać wszystkich testów z opakowania i narazi Zamawiającego na straty 
finansowe.  
 
Pytanie 5: 
SIWZ rozdz. 5, pkt. 5.4 
Rozdział 5 SIWZ, pkt. 5.4 -  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie ulotek/ instrukcji w wersji 
elektronicznej na płycie CD ze względu na obszerność dokumentacji? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie do oferty instrukcji używania/ metodyki dla poz. 1-11 
pakiet XI w wersji elektronicznej na płycie CD. Zamawiający wymaga dostarczenia w/w instrukcji w 
formie papierowej – Zamawiający domniemał, że chodzi o rozdział 2 SIWZ pkt. 5.4 gdyż w rozdz. 5 brak 
takiego punktu. 
 
Pytanie 6: 
Projekt umowy - § 4 ust. 10 tiret 4 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:  
„niedotrzymania terminu dostawy - w przypadku przekroczenia przez Dostawcę terminu dostawy 
określonego przez Odbiorcę, zgodnie z treścią ust. 6 o więcej niż 4 dni robocze, Odbiorcy po 
uprzednim zawiadomieniu Dostawcy, przysługuje prawo zakupu przedmiotu dostawy u innego 
Dostawcy. W przypadku poniesienia jakichkolwiek kosztów będących skutkiem takiego opóźnienia, 
Dostawca zostanie obciążony kwotą równoważną w stosunku do poniesionych strat (przez kwotę 
równoważną należy rozumieć różnicę kosztów poniesionych przy realizacji opóźnionej dostawy u 
innego Dostawcy a wartością dostawy wynikającą z cen(-y) towaru / poszczególnych towarów).”? 
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Odpowiedź: 
Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację ww. zapisu – Zamawiający domniemał, że chodzi o  
§ 4 ust. 10 tiret 3 projektu umowy gdyż w § 4 ust. 10 zawiera tylko trzy tirety. 
 
Pytanie 7: 
Projekt umowy - § 5 ust. 4 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:  
„Dokumentem potwierdzającym dostawę jest faktura, specyfikacja dostawy lub inny dokument 
potwierdzający realizację zamówienia potwierdzony przez uprawnionego przedstawiciela Odbiorcy”? 
 
Odpowiedź: 
Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację ww. zapisu. 
 
Pytanie 8: 
Projekt umowy - § 8 ust.1 tire 1 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do poziomu 3%? 
 
Odpowiedź: 
Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację ww. zapisu. 
 
Pytanie 9: 
Projekt umowy - § 8 ust.1 tire 2 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do poziomu 3%? 
 
Odpowiedź: 
Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację ww. zapisu. 
 
Pytanie 10: 
Projekt umowy - § 8 ust.1 tire 3 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: 
„za zwłokę w dostawie zamawianego towaru nie przekraczającą 3 dni robocze – 0,1% netto 
wynagrodzenia umownego za przedmiot dostawy. W przypadku zwłoki dłuższej niż 5 dni roboczych, 
Odbiorca po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Dostawcy, może skorzystać z uprawnienia określonego 
w § 4 ust. 10 tiret 3 umowy.”? 
 
Odpowiedź: 
Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację ww. zapisu. 
 
Pytanie 11: 
Projekt umowy - § 8 ust.3 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia umownego? 
 
Odpowiedź: 
Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie ww. zapisu. 
 
Pytanie 12: 
Projekt umowy - § 3 ust.1 oraz zał. 1 do SIWZ str. 2/13 
Prosimy o ujednolicenie zapisu dot. pkt. 7 formularz oferty-  zał. 1 do SIWZ str. 2/13 z par. 3 ust. 1 wzoru 
umowy, dotyczącego wymogu, iż oferowany przedmiot Zamówienia spełnia wymagania Ustawy z dnia 20 
maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2010r. Nr 107, poz. 679) w szczególności został 
dopuszczony do obrotu i używania oraz oznakowany znakiem CE.  
Informacje ze wzoru umowy dopuszczają możliwość zaoferowania produktów,  których ten wymóg nie 
dotyczy (czyli wszelkich produktów zużywalnych ze stawką VAT 23%, dla których nie istnieje obowiązek 
posiadania deklaracji zgodności ani  wpisów do rejestru wyrobów medycznych), natomiast nie zostało to 
ujęte w formularzu ofertowym.  
 
Odpowiedź: 
Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację ww. zapisu. 
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Pytanie 13: 
Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych 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 ezy, końcówki czy szkiełka)”. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zgodnie z zapisem rozdziału XI  pkt. 3 dopuszcza podanie cen jednostkowych  za 1 szt. 
wyrobów z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. 
 
Pytanie 14: 
Projekt umowy - § 3 ust. 2 oraz § 4 ust. 2 
W związku z tym, iż umowa zawierana jest z wykonawcą na okres 12 miesięcy, a zamówienia 
Zamawiający będzie składał sukcesywnie, czyli według aktualnych potrzeb, czy nie zasadne byłoby 
skrócenie terminu ważności dostarczanego towaru do 9 m-cy? 
 
Odpowiedź: 
Nie. Zamawiający nie zgadza się na skrócenie terminu ważności dostarczanego towaru do 9 m-cy, gdyż 
Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć tempa zużycia różnych artykułów, a z powodów oczywistych 
nie może pracować na przeterminowanych artykułach, co mu zagraża przy krótkim terminie ważności 
towaru. 
 
Pytanie 15: 
Projekt umowy -  § 4 ust. 5 
Z uwagi specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na podstawie ilości 
podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy Zamawiający wyrazi zgodę na  wprowadzenie zapisu: 
„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 wprowadzenie proponowanego przez firmę zapisu: ,,Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji Umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może 
być większa niż 20% wartości umowy”. 
 
Pytanie 16: 
Projekt umowy -  § 4 ust. 6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu 4 sformułowania, iż „Zamawiający będzie 
składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie 
powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”? 
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 określenie minimalnej wartości zamówienia jednostkowego na 150 
zł. netto, gdyż nieprzewidziane sytuacje mogą zmusić Zamawiającego do pilnego zamówienia   towaru o 
niższej wartości niż sugerowana w zapytaniu kwota. 
 
Pytanie 17: 
Projekt umowy - § 4 ust. 10 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu, w którym Wykonawca ma 
załatwić reklamację na termin realny tj.  
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- 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 5 dni jest 
trudne do wykonania.  
 
Odpowiedź: 
Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację ww. zapisu. 
 
Pytanie 18: 
Projekt umowy - § 9 
Czy Zamawiający rozważy wprowadzenie w powyższym paragrafie ustępu mówiącego, że: 

 Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 1 miesięcznym wypowiedzeniem, 
 Rozwiązanie, o którym mowa w pkt. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać 

uzasadnienie pod rygorem nieważności, 
 Każda ze stron może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia 

postanowień niniejszej umowy? 
 
Odpowiedź: 
Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie ww. zapisu. 
 
Pytanie 19: 
Dotyczy pakietu II1, pozycja 1  
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania probówek typu Eppendorf z płaski 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: 
Zamawiający nie wymaga zaoferowania specjalnych probówek typu Eppendorf z zamknięciem typu Safe  
Lock oraz z wieczkiem przystosowanym do opisywania próbek. 
 
Pytanie 20: 
Dotyczy pakietu II1, pozycja 17  
Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający wymaga aby w celu poprawy czytelności skali i tym samym 
prawidłowości odczytu wyników nadruk skali na rurce był w kolorze zielonym (kolor zielony jest kolorem 
najbardziej kontrastującym w stosunku do koloru czerwonego)? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga konkretnego koloru nadruku skali na rurce. Kolory nadruków skali na rurkach 
do OB., które są dostępne na rynku zadawalają Zamawiającego. 
 
Pytanie 21: 
Dotyczy pakietu II1, pozycja 17  
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania probówek z polem do opisu w formie 
nadruku (z możliwością lepszej obserwacji zawartości w probówce) czy może nalepki, która zasłania 
część probówki, a tym samym ogranicza pole widzenia zawartości? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga konkretnego sposobu opisu probówki. Zarówno nadruk jak i nalepka będą 
akceptowane przez Zamawiającego. 
 
Pytanie 22: 
Dotyczy pakietu II1, pozycja 34  
Czy zamawiający wyrazi zgodę na pojemnik o kształcie w przekroju (widocznym z góry): prostokąta z 
zaokrąglonymi rogami (pojemnik widoczny na zdjęciu), pozostałe parametry bez zmian? 

 
 
Czy w przypadku braku zgody na powyższe Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji do 
osobnego pakietu? 
 
Odpowiedź: 
Tak, gdyż widoczny na zdjęciu pojemnik ma w przekroju wymagany kształt prostokąta. 
 
Pytanie 23: 
Dotyczy pakietu II1, pozycja 43,44  
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania szczotek do probówek z bawełnianym końcem, który zapobiega 
tłuczeniu probówek i pozwala na dokładne ich wyczyszczenie? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający w poz.43,44 nie wymaga konkretnego rodzaju końcówki szczotki do probówek. 
 

Pytania z dnia 13.11.2018 r. 
 
Pytanie 1: 
Dotyczy pakietu V, pozycja 10  
Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Flow™ ( cytrynian sodu ) w stężeniu 4% w postaci ampułko- 
strzykawki 3ml x 2 Twin Pack (objętość łączna cytrynianu sodu 6ml) stosowany w celu utrzymania 
prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o wysokiej  czystości chemicznej i wysokim profilu 
bezpieczeństwa dla pacjenta. Produkt posiada udokumentowane klinicznie działanie  przeciwzakrzepowe 
oraz  przeciwbakteryjne.  Specjalna budowa ampułko-strzykawki CitraFlow typu Luer Lock chroni cewnik 
dializacyjny i port dożylny przed uszkodzeniem gdyż maksymalne ciśnienie wytwarzane podczas 
wprowadzania produktu do kanału cewnika wynosi 1,37 bara. Ciśnienie infuzji nie powinno nigdy 
przekraczać 25 psi (1,7 bara) co w przypadku zwykłych strzykawek może nie spełniać tego warunku i 
doprowadzić do uszkodzenia żyły lub cewnika. CitraFlow pakowany w fabrycznie napełnione ampułko-
strzykawki chroni przed utratą produktu podczas nabierania np.: z fiolki – brak zachowanego sterylnego 
pola. Nie wymaga konieczności posiadania  dodatkowych strzykawek oraz igieł które w konsekwencji 
 podnoszą koszty leczenia pacjenta i wydłużają czas pracy personelu medycznego. Specjalnie 
zaprojektowana budowa ampułko-strzykawki CitraFlow nie powoduje refluksu krwi chroniąc przed 
działaniem niepożądanym jak ( metaliczny posmak, mrowienie dłoni ) zabezpiecza przed tworzeniem 
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skrzepu i nie ogranicza przepływu krwi. Opakowanie typu Twin Pack zawiera dwie ampułko-strzykawki 
aseptycznie zamknięte brak cząstek podczas otwierania opakowania ( zachowane sterylne pole ) w ilości 
100 sztuk w opakowaniu zbiorczym. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza proponowanego produktu Citra-Flow (4% cytrynian sodu) w postaci 
ampułko-strzykawki w poz. 10 w/w pakietu.  
Zamawiający wymaga cytrynianu sodu w stężeniu 3,8%, którego używa jako koagulantu w badaniu OB., a 
nie jako środka stosowanego w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego pacjenta. 
 
Pytanie 2: 
Dotyczy pakietu V, pozycja 10  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 10 z Pakietu nr 5 i stworzy osobny pakiet?  
Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży 
się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 10 z Pakietu V, celem stworzenia osobnego pakietu. 
 
 
 
 

 
Z poważaniem: 

 
         Z-ca Dyrektora  

                  ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych 
                                    inż. Erwin Janysek  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           


