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                                           WSZYSCY 
 
dotyczy: odpowiedzi na pytania do treści zaproszenia do składania ofert na sukcesywną dostawę 
drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Zakładu Patomorfologii. 
 

W odpowiedzi na zapytania uprzejmie wyjaśniam, co następuje: 

 

Pytanie nr 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z 
dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku dla kasetek w pakietach 3 i 6? 
Zgodnie z orzeczeniem 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.  
W przypadku odmownej odpowiedzi prosimy o wyrażenie zgody na podanie ceny za 
opakowanie z przeliczeniem wymaganej liczby sztuk na opakowania i informacja ile sztuk 
kasetek zawiera opakowanie. 
Odp.: Nie, zgodnie z treścią zaproszenia. 
 
Pytanie nr 2 
Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje 
taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi 
handlowemu przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym 
harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim 
czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego. 
Odp.: Postanowienia umowy pozostają bez zmian. 

Pytanie nr 3 
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 umowy pozostają bez zmian. 

Pytanie nr 4 

Prosimy o modyfikację zapisów § 9 ust. 1 i 5 w taki sposób, aby wysokość kary umownej 
naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą 
wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota 
podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez 
wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.  

Odp.: Postanowienia umowy pozostają bez zmian. 

Pytanie nr 5 
Dotyczy wzoru umowy 



Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, 
iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym 
wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”? 
Mając na względzie czynniki środowiskowe, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby 
opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy 
o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 150 zł.  
Odp.: Postanowienia umowy pozostają bez zmian. 

Pytanie nr 6 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie poniższego zapisu do treści 
umowy:  

„W sytuacji, kiedy Zamawiający nie ureguluje należności w terminie, Wykonawca, po 2-
krotnym wezwaniu Zamawiającego (w odstępie 14 dni) do zapłaty, ma prawo wstrzymać 
dostawy do Zamawiającego do czasu uregulowania należności” 
Odp.: Postanowienia umowy pozostają bez zmian. 

Pytanie nr 7 
Dotyczy wzoru umowy 
Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o modyfikację zapisów wzoru umowy 
w §4  na: 
„…W przypadku, gdy Zamawiający nie zamówi w okresie obowiązywania niniejszej umowy, 
całości przedmiotu zamówienia, okres obowiązywania umowy może ulec przedłużeniu do czasu 
całkowitego zrealizowania umowy, nie dłużej jednak niż na okres 12 miesięcy od dnia jej 
podpisania,  z uwzględnieniem corocznej aktualizacji cen przez Wykonawcę w tym czasie, za 
wyjątkiem przedłużenia umowy o maksymalny czas 6 miesięcy….” 
Odp.: Postanowienia umowy pozostają bez zmian. 

Pytanie nr 8 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym wyłącznie tych 
pakietów, na które będzie składana oferta? 
Odp.: Tak. 
 
Pytanie nr 9 
Czy Zamawiający wymaga aby próbki do oferty były spakowane w osobne opakowanie czy 
razem z ofertą?  
Odp.: Próbki mogą być przesłane w osobnym opakowaniu.  
 
Pytanie nr 10 - Pakiet nr 2 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie ostrzy do mikrotomu o kącie 34° 
Odp.: Nie. 
 
Pytanie nr 11 - Pakiet nr 3 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz.1 kasetek histopatologicznych z prostokątnymi 
otworami o wymiarach 1x5mm.  
Odp.: Nie. 
 
Pytanie nr 12 - Pakiet nr 3 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 1 kasetek histopatologicznych z kwadratowymi 
otworami o wymiarach 1,6 x 1,6 mm. 
Odp.: Nie. 
 
Pytanie nr 13 - Pakiet nr 3 
Czy Zamawiający oczekuje aby kasetki z pozycji 1 i 2 były dostępne w minimum 10 kolorach?  
Odp.: Nie. 
 
Pytanie nr 14 - Pakiet nr 4 
 Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje szkiełek nakrywkowych (poz. 
2, 3) o składzie chemicznym: dwutlenek krzemu (SiO2) – 64,1%, tlenek boru (B2O3) – 8,4%, 
tlenek glinu (Al2O3) – 4,2%, tlenek sodu (Na2O) – 6,4%, tlenek potasu (K2O) – 6,9%, tlenek 
cynku (ZnO) – 5,9%, tlenek tytanu (TiO2) – 4,0%, tlenek antymonu (Sb2O3) – 0,1% 
Odp.: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w zaproszeniu do składania ofert. (zał. 
nr 1 do zaproszenia - kalkulacja cenowa do oferty pakiet nr 4).  
 
Pytanie nr 15 - Pakiet nr 9  



 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie ksylenu przeznaczonego do celów diagnostycznych, w 
opakowaniach 5L z odpornego na uszkodzenia HDPE, materiał i zamknięcie zapobiegające 
ulatnianiu się odczynnika, z rączką ułatwiającą przenoszenie. 
Odp.: nie 
 
Pytanie nr 16 - Pakiet nr 9 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie ksylenu przeznaczonego do badań histopatologicznych 
o parametrach i właściwościach opisanych w załączonej karcie charakterystyki 
Odp.: Produkt ma być zgodny z opisem przedmiotu zamówienia w zaproszeniu do 
składania ofert. (zał. nr 1 do zaproszenia - kalkulacja cenowa do oferty pakiet nr 9). 
 
Pytanie nr 17 - Pakiet nr 11 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie Hematoksyliny i Eozyny w opakowaniach po 1L, o 
składzie i właściwościach chemicznych opisanych w załączonych kartach charakterystyki. 
Odp.: Nie. 
 
Pytanie nr 18 - Pakiet nr 2 
Czy Zamawiający w celu zapewnienia odpowiedniego przeznaczenia produktów wymaga aby żyletki 
były kompatybilne z uchwytami F80mini - dwa otwory montujące w ostrzu o wymiarach 8x2 mm w 
odległości 20 mm od końców ? 
 Odp.: Nie. 
 
Pytanie nr 19 - Pakiet nr 3 
Czy Zamawiajacy w pozycji nr 1 dopuści do zaoferowania kasetki z otworami prostokątnymi o 
wymiarach 1 x 5 mm? Pozostałe wymagania pozostają spełnione. Dla potwierdzenia wykonawca 
może przedłożyć próbkę. 
Odp.: Nie. 
 
Pytanie nr 20 - Pakiet nr 3 
Czy Zamawiający w pozycji nr 2 dopuści do zaoferowania kasetki z dwiema wewnętrznymi komorami 
w kolorze białym? Pozostałe wymagania pozostają spełnione. 
Odp.: Nie. 
 
Pytanie nr 21 - Pakiet nr 4  
Czy Zamawiający w pozycji nr 1 dopuści do zaoferowania szkiełka podstawowe szlifowane, 
dwustronnie matowione z polem do opisu, pakowane po 50 szt, rogi szlifowane pod kątem 90st. ? 
Odp.: Nie. 
 
Pytanie nr 22 - Pakiet nr 4  
Czy Zamawiający w pozycji nr 1 dopuści do zaoferowania szkiełka podstawowe szlifowane, 
dwustronnie emaliowane pole do opisu, pakowane po 50 szt., rogi szlifowane pod kątem 45st. ? 
Odp.: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w zaproszeniu do składania ofert. (zał. 
nr 1 do zaproszenia - kalkulacja cenowa do oferty pakiet nr 4).  
 

Pytanie nr 23 - Pakiet nr 7 
Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 1 odwapniacz w opakowaniach 2,5l z odpowiednim 
przeliczeniem zamawianej ilości tj.: 2 op (a 2,5 litra) ? 
Odp.: Nie. 
 
Pytanie nr 24 - Pakiet nr 7 
Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 2 klej o lepkości   650 cPs? Pozostałe wymagania zostają 
spełnione. 
Odp.: Nie. 
 
Pytanie nr 25 - Pakiet nr 7 
Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 3 parafinę w opakowaniach 15 kg z przeliczeniem zamawianej 
ilości zaokrąglając do pełnego opakowania w górę tj.: 17 op (a 15 kg)? Pozostałe wymagania zostają 
spełnione. 
Odp.: Nie. 
 
Pytanie nr 26 - Pakiet nr 7 
Czy Zamawiający w pozycji nr 2 dopuści do zaoferowania medium  o lepkości 450-500cSt?.  Pozostałe 
wymagania zostają spełnione. 



Odp.: Nie. 
 
Pytanie nr 27 - Pakiet nr 7 
Czy Zamawiający w pozycji nr 4 dopuści do zaoferowania spray w opakowaniu 150 ml z przeliczeniem 
ilości, tj. 63 opakowania po 150 ml. Tak opisany produkt wskazuje na jednego wykonawcę 
uniemożliwiając działanie w warunkach konkurencyjnych oferentom mogącym przedstawić produkt 
tożsamy bądź lepszy lecz konfekcjonowany w inny sposób. 
Odp.: Nie. 
 
Pytanie nr 28 - Pakiet nr 8 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyszczególnienie dozownika do formaliny jako oddzielną pozycję 
asortymentową w formularzu cenowym ze względu na różne stawki VAT jakimi objęte są formalina 
(stawka VAT 8%) i dozownik (stawka VAT 23%)? 
Odp.: Zgodnie z modyfikacją. Modyfikacja zamieszczona na stronie internetowej 
Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 29 - Pakiet nr 6 
Czy Zamawiajacy dopuści do zaoferowania: Kasetka biopsyjna do przeprowadzania bardzo drobnych 
materiałów biopsyjnych z powłoką nylonową. Wieczko oddzielne. Wymiary standardowe 
(uniwersalne) – dł. x szer. x wys. – 40 mm x 28 mm x 7 mm (±2%). Pięć wewnętrznych, 
odseparowanych komór na materiał o wymiarach 25 x 5 mm. Kasetka odtłuszczona po procesie 
produkcyjnym dostępna w kolorze białym.  
Opakowanie 50 szt..? 
Odp.: Nie. 
 
Pytanie nr 30 - Pakiet nr 11 
Czy Zamawiajacy dopuści w pozycji nr 1 i 2 odczynniki w opakowaniach 1 litrowych z odpowiednim 
przeliczeniem zamawianej ilości ? 
Odp.: Nie. 
 

 

 

 

Zastępca Dyrektora 

ds. Pielęgniarstwa i Administracji  

                                                                                    mgr Helena Brzozowska 


