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UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „DOSTAWA FILTRÓW LABORATORYJNYCH DO 

USUWANIA LEUKOCYTÓW”. 

Znak sprawy: 1/ZP/2020 

 

 

 

PYTANIA DO TREŚCI SIWZ  ORAZ MODYFIKACJA 

 
Zamawiający działając na podstawie 38 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, Zamawiający udziela odpowiedzi na 

wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ oraz na modyfikacji treści SIWZ. 

 

Pytanie nr 1 

Dotyczy SIWZ - III Opis Przedmiotu Zamówienia Część III. Część 2 pkt. 1.2).3 i 1.2).17) 

Czy zamawiający wyrazi zgodę, aby ulotka była załączona do każdej dostawy, a nie do kartonu? 

 

Odpowiedź  

Zamawiający wyraża zgodę aby ulotka była załączona do każdej dostawy z zastrzeżeniem,  

że w dostawie będzie wyłącznie jeden numer seryjny zestawów do filtracji KKP. 

 

Mając powyższe na względzie Zamawiający dokonuje modyfikacji postanowień: 

1) rozdziału III w zakresie pkt. 2 tj. Część 2 - Zestawy filtracyjne do usuwania leukocytów z KKP 

(Koncentratu Krwinek Płytkowych) – w ilości 2 600 sztuk, ppkt. 17, który otrzymuje 

brzmienie: 

„17) Każda dostawa i/lub karton musi posiadać ulotkę informacyjna w języku polskim 

wyjaśniającą obsługę filtra oraz warunki przechowywania z zastrzeżeniem, że w dostawie będzie 

wyłącznie jeden numer seryjny zestawów do filtracji KKP”. 
2) Załącznika nr 4 – wzoru umowy w zakresie części 2. I tak §2 ust. 1 pkt. 17 wzoru Umowy  

w zakresie części 2 otrzymuje brzmienie: 

„17) Każda dostawa i/lub karton musi posiadać ulotkę informacyjna w języku polskim 

wyjaśniającą obsługę filtra oraz warunki przechowywania z zastrzeżeniem, że w dostawie będzie 

wyłącznie jeden numer seryjny zestawów do filtracji KKP”. 
 

 

Pytanie nr 2 

Dotyczy SIWZ - III Opis Przedmiotu Zamówienia Część III. Część 2 pkt. 1.2).3) 

Czy zostanie zaakceptowany filtr do KKP, który posiada podany termin ważności, numer REF.  

Oraz LOT na samym filtrze? Na etykiecie pojemnika znajdują się informacje o numerze 

referencyjnym, numerze seryjnym i dacie ważności. Nadmieniamy, że filtry te są stosowane w wielu 

centrach krwiodawstwa na terenie Polski. 

 

 

 

 

 



 

Odpowiedź  

Zamawiający akceptuję zestawy do filtracji KKP, które posiadają zarówno na etykiecie pojemnika 

odbiorczego jak i na samym filtrze informacje dotyczące: terminu ważności, numeru REF i numeru 

LOT. 

 

Mając powyższe na względzie Zamawiający dokonuje modyfikacji postanowień: 

1) rozdziału III w zakresie pkt. 2 tj. Część 2 - Zestawy filtracyjne do usuwania leukocytów z KKP 

(Koncentratu Krwinek Płytkowych) – w ilości 2 600 sztuk, ppkt. 3, który otrzymuje brzmienie: 

„3) Posiadać na etykiecie macierzystej i/lub na samym filtrze informacje o numerze 

referencyjnym, numerze seryjnym, dacie ważności zgodnie ze standardem ISBT 128. W 

przypadku gdy etykieta posiada piktogramy to na ulotce informacyjnej dołączonej do 

każdego kartonu musi być ich opis w języku polskim”. 
2) Załącznika nr 4 – wzoru umowy w zakresie części 2. I tak §2 ust. 1 pkt. 3 wzoru Umowy  

w zakresie części 2 otrzymuje brzmienie: 

3) Posiadać na etykiecie macierzystej i/lub na samym filtrze informacje o numerze 

referencyjnym, numerze seryjnym, dacie ważności zgodnie ze standardem ISBT 128. W 

przypadku gdy etykieta posiada piktogramy to na ulotce informacyjnej dołączonej do 

każdego kartonu musi być ich opis w języku polskim”. 
 

Pytanie nr 3 Dotyczy postanowień umowy § 5 ust. 2 

Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz wadliwego przedmiotu 

zamówienia z 3 dni roboczych do 14 dni roboczych. 

 

 

Odpowiedź  

Zamawiający przedłuża termin na rozpatrzenie reklamacji oraz bezpłatną wymianę wadliwego 

przedmiotu zamówienia na zgodny z umową i wolny od wad z 3 dni roboczych na 7 dni roboczych w 

zakresie obu części. 

 

Mając powyższe na względzie Zamawiający dokonuje modyfikacji postanowień wzoru Umowy.  

I tak § 5 pkt. ust. 2 Umowy otrzymuje brzmienie: 

„2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany wadliwego przedmiotu 

umowy na wolny od wad w ciągu 7 dni roboczych, liczonych od momentu otrzymania zgłoszenia 

reklamacyjnego”. 

 

 

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 
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