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W S Z Y S C Y 
 
dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu  
nieograniczonego na dostawę  i instalację automatycznego zestawu do barwienia tkanek 
na  potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc w Zakopanem. 
 

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z 
wyjaśnieniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
 
Pytanie nr 1 
Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed 
rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego 
wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę 
do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć 
skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym 
zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniające wcześniejsze 
wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy. 
Odp.: Postanowienia wzoru umowy pozostają bez zmian. 
 
Pytanie nr 2  
Zamawiający w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, Zamawiający pisze: 
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości: c) 15 % 
całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, w sytuacji 
odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, leżących po stronie Wykonawcy. 
Wykonawca zwraca uwagę, iż kary umowne w umowach o zamówienie publiczne powinny zmierzać 
do zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy. Natomiast wykorzystywanie przez 
Zamawiającego, będącego silniejszą stroną stosunku prawnego powstającego w wyniku udzielenia 
zamówienia publicznego, jego pozycji do zastrzegania na swoją rzecz kar umownych, które byłyby 
należne niezależnie od sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, jest sprzeczne z zasadami 
współżycia społecznego, a tym samym winno być uznane za wykraczające poza dopuszczalne 
zgodnie z art. 3531 k.c. granice swobody umów. Czy wobec powyższego, Zamawiający dopuszcza 
możliwość rewizji swojego stanowiska w zakresie kar umownych i stosownego ograniczenia ich 
wysokości, zakresu stosowania itp., tak by wprowadzić zgodną z prawem i równorzędną relację 
łączącą Zamawiającego z Wykonawcą i pozbawienia kar umownych charakteru rażąco 
wygórowanych dokonując złagodzenia ich rangi do 10%? 
Odp.: Nie. Postanowienia wzoru umowy pozostają bez zmian. 
 
Pytanie nr 3 
Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów do projektu umowy w 
§6, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z 
Wykonawcą zgodnie i niewykraczające poza dopuszczalne zgodnie z art. 3531 k.c. granice swobody 
umów: 
„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, za 
które odpowiada Zmawiający w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w 
§4  ust.1 niniejszej umowy .” 
Odp.: Postanowienia wzoru umowy pozostają bez zmian. 
 
Pytanie nr 4 
Dotyczy wzoru umowy: Prosimy o wprowadzenie poniższego zapisu do umowy: W przypadku 
opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za 



 

 
 

opóźnienie w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 
2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016, poz.684 t. j.). 
Odp.: Postanowienia wzoru umowy pozostają bez zmian. 
 
Pytanie nr 5 
Dotyczy SIWZ Rozdział 11) pkt.3.3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i uzna za wystarczające 
dołączenie materiałów informacyjnych sporządzonych przez Wykonawcę (sporządzonych na 
podstawie danych producenta) z których jednoznacznie będzie wynikać, iż zaoferowany asortyment 
jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia. Oryginalne materiały/ foldery producenta bardzo 
często nie odnoszą się do tak szczegółowych parametrów jak zawartych w SIWZ. W przypadku nie 
wyrażenia zgody na powyższe prosimy o informację w jaki sposób/w jakiej formie mają zostać 
potwierdzone parametry, które nie maja potwierdzenia w materiałach producenta? 
Odp.: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom 
określonym przez Zamawiającego, wykonawca zgodnie z postanowieniami pkt. 11 ppkt. 
3.3 siwz, zobowiązany będzie złożyć: „opis aparatu potwierdzający, iż spełnia on 
wszystkie parametry techniczne określone w zał. nr 1 do siwz ( należy wypełnić zał. nr 1 
do siwz), ponadto należy dołączyć folder, katalog, prospekt z listą parametrów 
technicznych producenta oferowanego urządzenia itp., których autentyczność musi 
zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego”. Z treści siwz nie 
wynika, iż „folder, katalog, prospekt z listą parametrów technicznych producenta 
oferowanego urządzenia itp.” ma zawierać wszystkie parametry określone w opisie 
przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 do siwz. 

 
Pytanie nr 6 
Prosimy o potwierdzenie czy uzupełniony Formularz Opis Przedmiotu Zamówienia na Załączniku nr 
1 ma zostać złożony wraz z ofertą czy na wezwanie Zamawiającego? 
Odp.: Zgodnie z siwz ( pkt.11 ppkt.3) na wezwanie Zamawiającego wykonawca składa 
opis aparatu potwierdzający, iż spełnia on wszystkie parametry techniczne określone w 
zał. nr 1 do siwz.  
 
Pytanie nr 7 
Dotyczy pkt. 8. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie 6 stacji płuczących bez regulacji strumienia 
wody i podłączenia drugiego źródła wody (wody destylowanej) Do barwienia preparatów 
histologicznych i cytologicznych stosuje się jedynie wodę bieżącą (patrz pkt.5 ) 
Odp.: Nie. Postanowienia siwz pozostają bez zmian. 
 
Pytanie nr 8 
Dotyczy pkt. 9. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie 2 stacji załadowczych i 2 stacji 
wyładowczych 
Odp.: Nie. Postanowienia siwz pozostają bez zmian. 
 
Pytanie nr 9 
Dotyczy pkt. 10. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie 5 stacji grzewczych o stałej temperaturze 
około 70°C 
Odp.: Nie. Postanowienia siwz pozostają bez zmian. 
 
Pytanie nr 10 
Dotyczy pkt. 13. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie koszyczków na szkiełka o pojemności 20 
sztuk 
Odp.: Nie. Postanowienia siwz pozostają bez zmian. 
 
Pytanie nr 11 
Dotyczy pkt. 15. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie równoważnego systemu automatycznego 
uruchamiania programów np. za pomocą kierunku przesuwania osłony w celu załadowania koszyka. 
Odp.: Nie. Postanowienia siwz pozostają bez zmian. 
 
Pytanie nr 12 
Dotyczy pkt. 16. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zabezpieczenia przed przepełnieniem za 
pomocą odpływu nadmiaru wody (konstrukcja pojemników na wodę bieżącą) 
Odp.: Nie. Postanowienia siwz pozostają bez zmian. 
 
Pytanie nr 13 



 

 
 

Dotyczy pkt. 18. Zwracamy się z prośbą o wykreślenie omyłki pisarskiej „Zintegrowany dotykowy 
panel sterowania odporny na rozpuszczalniki” 
Odp.: Postanowienia siwz pozostają bez zmian. 
 
Pytanie nr 14 
Dotyczy pkt. 21. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości regulacji czasu inkubacji w 
każdej stacji w zakresie od 0 do 59 min. I 59 sek. 
Odp.: Nie. Postanowienia siwz pozostają bez zmian. 
 
Pytanie nr 15 
Dotyczy pkt. 32. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie regulacji położenia ścieżki medium w 
jednej osi 
Odp.: Nie. Postanowienia siwz pozostają bez zmian. 
 
Pytanie nr 16 
Dotyczy pkt. 35. Zwracamy się z prośba o dopuszczenie mechanizmu detekcji uszkodzonych 
szkiełek za pomocą układu optycznego i pneumatycznego. Taki system chroni przed uszkodzeniem 
mechanicznym preparatów. 
Odp.: Tak, dopuszcza się. 
 
Pytanie nr 17 
Dotyczy pkt. 36. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia bez możliwości 
zaprogramowania komunikatów z o konieczności wymiany szkiełek nakrywkowych z 
wyprzedzeniem. 
Odp.: Nie. Postanowienia siwz pozostają bez zmian. 
 
Pytanie nr 18 
Dotyczy pkt. 39. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości stosowania szkiełek 
nakrywkowych o wymiarach 24x 40, 50, i 55mm 
Odp.: Tak. 
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