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Rzeszów, dnia 18.01.2021 r. 

2/ZP/ZO/2021 

 

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO  

Dotyczy: zapytania ofertowego pn. „Dostawa odczynników, probówek i materiałów medycznych dla 

Laboratorium Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie SPZOZ” 

 

 

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI/ WYJAŚNIENIAMI: 

 

PAKIET PYTAŃ NR 1 – 15.01.2021 r. 

 

Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego, dotyczy pakiet nr 1: 

§4 ust. 1: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności wynosił 30 dni i był liczony od daty wystawienia 

faktury VAT przez Wykonawcę? 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na termin płatności w wysokości 30 dni od dnia otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

 

§5 ust. 1: 

Czy Zamawiający dopuści dosłanie wymaganych dokumentów wraz z umową? 

Wykonawca motywuje swoją prośbę powodami technicznymi. 

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dosłanie wymaganych dokumentów wraz z umową.  

 

 

 

PAKIET PYTAŃ NR 2 – 18.01.2021 r. 

 

Czy Zamawiający dopuści probówkę z fluorkiem sodu i EDTA-K3 lub fluorkiem sodu 

i szczawianem potasu? 

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie oferty podpisanej podpisem 

elektronicznym drogą mailową. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.  
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 PAKIET PYTAŃ NR 3 – 18.01.2021 r. 

 

Pytanie 1, dotyczy pakietu nr 6 poz. 3: 

Czy Zamawiający dopuści probówkę do hematologii K2EDTA o pojemności 2ml? 

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza probówkę do hematologii o poj. 2 ml. 

 

Pytanie 2, dotyczy pakietu nr 6 poz. 4 : 

Czy Zamawiający będzie wymagał probówki do koagulologii z ograniczoną przestrzenią wolną 

minimalizującą aktywację płytek dzięki czemu można uniknąć ryzyka związanego z fałszywie 

skróconymi wynikami APTT u pacjentów leczonych niefrakcjonowaną heparyną oraz PT i INR 

u pacjentów leczonych warfaryną? 

Odp. Zamawiający nie wymaga przedstawionych w pytaniu warunków. 

 

Pytanie 3, dotyczy pakietu nr 6 poz. 5: 

Czy Zamawiający dopuści probówkę do glukozy 2 ml z fluorkiem sodu i szczawianem potasu lub 

fluorkiem sodu i EDTA – oba połączenia odczynników hamują aktywność enzymatyczną w procesie 

glikolizy więc zapobiegają metabolizowaniu glukozy przez komórki krwi? 

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza probówkę do glukozy o poj. 2 ml. 

 

Pytanie 4, dotyczy pakietu nr 6 poz. 6: 

Czy Zamawiający oczekuje igły z oknem wizualizacyjnym o długości min.0,9cm położonym przed 

uchwytem – potwierdzone zdjęciem produktu? 

Odp. Zamawiający nie oczekuje dł. okienka min. 0,9 cm, zdjęcie produktu nie jest wymagane. 

 

Pytanie 5, dotyczy pakietu nr 6 poz. 9 : 

Czy Zamawiający oczekuje igły z oknem wizualizacyjnym o długości min.0,9cm położonym 

przed uchwytem – potwierdzone zdjęciem produktu oraz o długości igły 25mm? 

Odp. Oczekiwana dł. Igły 25 mm , długość okienka min. 0,9 mm i zdjęcie produktu nie jest wymagane. 

 

Pytanie 6, dotyczy pakietu nr 6: 

Czy Zamawiający oczekuje aby zgodnie z rekomendacjami CLSI, KIDL, EFLM wszystkie elementy 

systemu zamkniętego, służące bezpośrednio do pobierania krwi – igły, probówki, uchwyty pochodziły 

od 1 producenta co zapewnia całkowitą kompatybilność i bezpieczeństwo stosowania? 

Odp. Zamawiający nie oczekuje jednego producenta, wystarczy certyfikat kompatybilności. 
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Pytanie 7, dotyczy pakietu nr 6: 

Zwracamy się z prośbą o dodanie w formularzu cenowym dla pakietu nr 6 kolumny „Producent/ numer 

katalogowy”. Jedynie posiadając identyfikację produktu zamawiający będzie miał możliwość 

weryfikacji produktów pod kątem ich parametrów. 

Odp. Zamawiający nie zmieni formularza cenowego. 

 

Pytanie 8 

Zwracamy się o potwierdzenie, że wymóg wystawienia dokumentów nie wcześniej niż 6 miesięcy 

dotyczy jedynie dokumentów podmiotowych. 

Odp. Treści w zapytaniu ofertowym pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 9 

Czy z uwagi na szczególną sytuację sanitarno-epidemiologiczna w kraju , Zamawiający wyrazi zgodę na 

dopuszczenie środków komunikacji elektronicznej podczas składania oferty zgodnie z komunikatem 

i zaleceniami Urzędu Zamówień Publicznych? 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

 

 

PAKIET PYTAŃ NR 4 – 18.01.2021 r. 

1. Czy Zamawiający dopuści w formularzu cenowym, aby kalibrator dla HDL (pozycja kalibrator do HDL) 

zawierał się w Multikalibratorze (pozycja Multikalibrator biochemiczny), z uwzględnieniem wszystkich 

ilości badań wymaganych przez Zamawiającego w formularzu? 

Odp. Zamawiający dopuszcza opisaną sytuację, w takim przypadku w pozycji 24 pakiet VI należy 

wpisać: nie wymagany osobny kalibrator. 

 

2. Czy Zamawiający dopuści w formularzu cenowym kalibrator dla białka w moczu (pozycja kalibrator 

do białka w moczu) zawierał się w zestawie wraz z odczynnikiem do białka w moczu (pozycja Białko 

w moczu), z uwzględnieniem wszystkich ilości badań wymaganych przez Zamawiającego 

w formularzu? 

Odp. Zamawiający dopuszcza opisaną sytuację, w takim przypadku w pozycji 2 pakiet VI należy wpisać:  

kalibrator zawarty w zestawie, skalkulowany w cenie zestawu do oznaczenia białka w moczu  poz. 16 

pakiet VI. 


