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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 Szpitala 

Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. 

W odpowiedzi na zapytania uprzejmie wyjaśniam, co następuje: 
 

Pytanie 1 Pakiet nr 4 poz.3    
Czy Zamawiający dopuści do zaproszenia szkiełka nakrywkowe 24x60 mm o grubości: 0,13-
0,17 mm (spełniające normę „wymiarową” ISO 8255/1 dla szkiełek nakrywkowych) z 
zachowaniem pozostałych zapisów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia kalkulacji 
cenowej?                                                                     
Odp.: Tak. 
 
Pytanie 2 Pakiet nr 4 poz.3    
Czy szkiełka nakrywkowe 24x60 mm będą nakładane ręcznie czy automatycznie? 
Odp.: Ręcznie. 
 
Pytanie 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. kasetki z dokładnością 
do 3 lub 4 miejsc po przecinku?  
Odp.: Nie. 
 
Pytanie 4 
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 ekologiczne, 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.: Nie. 
 
Pytanie 5 - Pakiet nr 2 
Wielkość i rozmieszczenie otworów na ostrzu ma służyć kompatybilności z uchwytami 
tego samego producenta i parametr ten nie ma żadnego wpływu na użycie noży podczas 
cięcia w mikrotomie. Wobec czego aktualny opis przedmiotu zamówienia narusza zasady 
udzielania zamówień publicznych.  
Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą 
konkurencję (art. 29 ust. 2 Pzp). Opis przedmiotu zamówienia powinien umożliwiać 
wykonawcom jednakowy dostęp do zamówienia i nie może powodować nieuzasadnionych 
przeszkód w ubieganiu się o udzielenie zamówienia. Naruszenie zasady uczciwej 
konkurencji określonej w art. 29 ust. 2 Pzp z uwagi na niezgodne z Prawem zamówień 
publicznych opisanie przedmiotu zamówienia zachodzi m.in. w sytuacji, gdy zamawiający 
opisze przedmiot zamówienia przez zbytnie dookreślenie przedmiotu powodujące, bez 
uzasadnienia, wskazanie na konkretny produkt. Ponadto możliwość  wskazania znaku 
towarowego, patentu lub pochodzenia jest wyjątkiem od reguły, dlatego art. 29 ust. 3 
Pzp nie powinien być interpretowany rozszerzająco, a zastosowanie w opisie przedmiotu 
zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia produktów jest możliwe pod 



warunkiem umożliwienia składania ofert równoważnych. W związku z powyższym prosimy 
o dopuszczenie nożyków równoważnych. Jednocześnie prosimy o poprawienie oczywistej 
omyłki pisarskiej i zmianę kąta ostrza na 35 st. 
Odp.: Zamawiający zmodyfikował opis przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu nr 
2 ( załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert) poprzez doprecyzowanie opisu 
kąta ostrza. Pozostałe parametry ostrza pozostają bez zmian.  
 
Pytanie 6 - Pakiet nr 3 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz.1 kasetek histopatologicznych z 
prostokątnymi otworami o wymiarach 1x5mm.  
Odp.: Nie. 
 
Pytanie nr 7 - 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 8 - Pakiet nr 3 
Czy Zamawiający oczekuje aby kasetki z pozycji 1 i 2 były dostępne w minimum 10 
kolorach?  
Odp.: Nie. 
 
Pytanie nr 9 - Pakiet nr 4 
Prosimy o dopuszczenie w pozycji 3 szkiełek nakrywkowych o wymiarze 0,13-0,17 
zgodnym z normą ISO-8255. 
Odp.: Tak. 
 
Pytanie nr 10 - Pakiet nr 7 
Prosimy o dopuszczenie w pozycji 1 łagodnego odwapniacza na bazie EDTA zawierającego 
w składzie kwas solny 1-3%. s 
Odp.: Nie. 
 
 Pytanie nr 11 - Pakiet nr 2  
Czy Zamawiający opisując ostrze do mikrotomu (cyt. „Ostrze do mikrotomu do tkanek 
twardych. Ostrze ze stali nierdzewnej o wym. 80x8mm posiadające 2 otwory mocujące 
wewnątrz ostrza o wym.8x2mm zlokalizowane w odległości 20mm od końców żyletki dla 
długości oraz 5 mm od ostrza żyletki dla szerokości (licząc od środka otworu) co zapewnia 
bezpieczne zamkniecie żyletki w uchwycie noża. Odległość 40mm pomiędzy otworami 
mocującymi żyletki licząc od środka otworów, odległość otworu od krawędzi podstawy 
noża: 3mm licząc od środka otworu, kąt ostrza 45 stopni”) miał na myśli brzegi 
powierzchni tnącej ostrza i krawędzie podstawy noża ścięte pod kątem 45°a kąt natarcia 
ostrza 35°? 
Odp.: Tak. Zamawiający zmodyfikował opis przedmiotu zamówienia w zakresie 
pakietu nr 2 ( załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert) poprzez 
doprecyzowanie opisu kąta ostrza. Pozostałe parametry ostrza pozostają bez zmian.  
 
Pytanie nr 12 - Pakiet nr 11 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie: 
- w poz. 1 Hemtaoksyliny Harrisa zakwaszonej lub niezakwaszonej w opakowaniach 1L 
lub 4L (karty charakterystyki w załączeniu) 
- w poz. 2 Eozyny alkoholowa w opakowaniach 1L lub 4L (karty charakterystyki w 
załączeniu) 
- w poz. 3 Odczynnik do zniebieszczania jąder komórkowych (Bluing Reagent) w 
opakowaniach 1L lub 4L (karty charakterystyki w załączeniu) 
- w poz. 4 Odbarwiacz Nu-Clear I (10 sekund) lub Nu-Clear II (20 sekund) w 
opakowaniach około 4L 
Odp.: NIE 
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