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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 Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem 

W odpowiedzi na zapytania uprzejmie wyjaśniam, co następuje: 

 

Pytanie 1 – Pakiet 3 poz.1:  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie kasetki o parametrach techniczno-

użytkowych jak niżej: 

Kasetka histopatologiczna STANDARD - ze zintegrowanym wieczkiem (bez zawiasu) 

dedykowana do przeprowadzania standardowych materiałów tkankowych z otworkami 

prostokątnymi o szerokości 1 mm w podstawie oraz wieczku kasetki zapewniającymi 

doskonałą penetrację oraz przepływ odczynnika podczas procesu przeprowadzania 

materiału tkankowego. Bezpieczne zamknięcie kasetki o długości 12 mm na krawędzi nad 

polem do opisu. Wygodny ergonomiczny uchwyt do otwierania kasetki o długości 7 mm i 

szerokości 6 mm w górnej części uchwytu.  Pole do opisu pod kątem 45 st.. Wymiary: 

28.5mm x 41mm x 6mm.  Kasetka odtłuszczona po procesie produkcyjnym z możliwością 

opisywania różnymi technikami – ręcznie oraz przy użyciu drukarek automatycznych. 

Opakowanie zbiorcze: 500 szt. 

Dostępne kolory (15 rodzajów): niebieski, brązowy, ciemny niebieski, ciemny zielony, 

zielony, szary, lawendowy, pomarańczowy, brzoskwiniowy, różowy, czerwony, jasno 

brązowy, turkusowy, żółty, biały 

Odp.: Nie. 

 

Pytanie 2 – Pakiet 3 poz.2: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie kasetki o parametrach techniczno-

użytkowych jak niżej: 

Kasetka histopatologiczna BIOPSYJNA MICRO - ze zintegrowanym wieczkiem (bez 

zawiasu) dedykowana do przeprowadzania bardzo małych materiałów tkankowych z 

otworkami kwadratowymi o wymiarach 0,38 x 0,38 mm zapewniającymi doskonałą 

penetrację oraz przepływ odczynnika podczas procesu przeprowadzania materiału 

tkankowego. 224 otworki w pokrywie oraz 208 otworków w podstawie kasetki. 

Bezpieczne zamknięcie kasetki o długości 12 mm na krawędzi nad polem do opisu. 

Wygodny ergonomiczny uchwyt do otwierania kasetki o długości 7 mm i szerokości 6 mm 

w górnej części uchwytu. Jedna duża wewnętrzna komora. Pole do opisu pod kątem 45 

st.. Wymiary: 28.5mm x 41mm x 6mm. Prostopadłe plastikowe nadlewki o szerokości 2 

mm po środku podstawy i pokrywki na całej długości oraz szerokości kasetki dla 

wzmocnienia wytrzymałości. Kasetka odtłuszczona po procesie produkcyjnym z 

możliwością opisywania różnymi technikami – ręcznie oraz przy użyciu drukarek 

automatycznych. 

Opakowanie zbiorcze: 500 szt.  

Dostępne kolory (15 rodzajów): niebieski, brązowy, ciemny niebieski, ciemny zielony, 

zielony, szary, lawendowy, pomarańczowy, brzoskwiniowy, różowy, czerwony, jasno 

brązowy, turkusowy, żółty, biały 

Odp.: Nie. 

 

Pytanie 3 – Pakiet 7 poz.1:  
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Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie szybkoschnącego syntetycznego kleju 

(formuła histologiczna) o niskiej gęstości, przeznaczonego do ręcznego i automatycznego 

zaklejania preparatów mikroskopowych w opakowaniach 500ml z odpowiednim 

przeliczeniem ilości tj. 12 op. po 500 ml? 

Odp.: Nie. 

 

Pytanie 4:  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z 

dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?  

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.  

Odp.: Dopuszcza się. 

 

Pytanie 5: 

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.: Nie. 

 

Pytanie 6:  

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 uwzględniającego wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do 

należytego wykonania umowy. 

Odp.: Zapisy Umowy pozostają bez zmian. 

 

 

Pytanie 7:  

Prosimy o modyfikację zapisów §9 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.: Nie, zapisy Umowy pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 8:  

Zwracamy uwagę,  że zarówno wykonawca jak i Zamawiający obowiązani są współdziałać 

przy wykonywaniu umowy w celu należytej realizacji  zamówienia Wykonawca zwraca się 

z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów projektu umowy w § 9 pkt 5, mając 

na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z 

Wykonawcą o poniższej treści:  

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: odstąpienie od umowy lub jej 

rozwiązanie z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % 

wartości netto umowy. 

Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz  

współpracy pomiędzy Zamawiający a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych 

bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne 

kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 3531 KC), 

pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i 

pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą. 

Odp.: Nie, zapisy Umowy pozostają bez zmian. 



 

Pytanie 9:  

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 300 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 300 zł.  

Odp.: Nie. 

 

Pytanie 10:  

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.: Nie. 

 

Pytanie 11:  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru umowy klauzuli wyłączającej 

odpowiedzialność Stron na wypadek wystąpienia tzw. siły wyższej? 

Wykonawca proponuje następującą treść ww. klauzuli: „Żadna ze Stron nie ponosi 

odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie Umowy w takim zakresie, 

w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się 

zdarzenia zewnętrzne, niezależne od Stron i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w 

szczególności: kataklizmy lub analogiczne zdarzenia wywołane przez siły naturalne, 

wojnę, strajki, ataki terrorystyczne, zdarzenia medyczne i epidemiologiczne, inne 

zdarzenia losowe, działania producentów, gwałtowną dekoniunkturę, inne 

nieprzewidziane zdarzenia polityczne, w tym akty władzy państwowej, akty organów 

unijnych, a także okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, które wpływają w 

jakikolwiek sposób na należyte wykonanie umowy.” 

Odp.: Nie. 

 

Pytanie 12:  

Uprzejmie prosimy o możliwość wprowadzenia zapisów dotyczących zmian umowy w 

zakresie możliwości dostarczenia zamienników o parametrach nie gorszych niż przedmiot 

umowy. W obecnej sytuacji pandemii Covid-19 i wiążących się z nią kłopotów w 

zapewnieniu ciągłości dostaw asortymentu, surowców potrzebnych do produkcji, braków 

kadrowych spowodowanych chorobą pracowników, Wykonawca nie zawsze ma wpływ na 

terminową dostawę towaru, natomiast w przypadku wprowadzenia zamienników istnieje 

realna szansa na terminowe wywiązanie się z umowy i niewstrzymywanie szpitala w 

świadczeniu usług. 

Odp.: Nie. 

 

Pytanie 13:  

Wnosimy o modyfikację § 9 projektu umowy poprzez dookreślenie że w okresie 

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego 

w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako 

ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1, 

z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może 

dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile 

zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania 

stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

Odp.: Nie, zapisy Umowy pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 14:  

Prosimy o usunięcie postanowienia § 9 ust 6 projektu umowy uprawniającego 

Zamawiającego do potrącania kar umownych z wynagrodzeniem wykonawcy.  



Postanowienie takie narusza zasadę równowagi stron i proporcjonalności.   

Wskazujemy, ponadto zwracamy uwagę, iż w obecnej sytuacji związanej z COVID-19 

przepisy prawa wprost zakazują Zamawiającemu dokonywania tego typu potrąceń. 

Bowiem zgodnie z art. 15r¹ ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 

374, ze zm.) w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, 

który obowiązywał jako ostatni, Zamawiający nie może potrącić kary umownej 

zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

o zamówienie publiczne z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, 

a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej 

umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie 

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

Odp.: Nie, zapisy Umowy pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 15:  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru umowy klauzuli waloryzacyjnej? 

Wykonawca proponuje następującą treść ww. klauzuli:  

„Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w 

przypadku: 

zmiany średniego kursu EUR ogłoszonego w dniu zawarcia umowy o 2%, lub 

zmiany średniego kursu USD ogłoszonego w dniu zawarcia umowy o 2%, lub 

po dniu zawarcia umowy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług 

konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS przekroczy 3% 

Odpowiedzi winne być udzielane w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania pisma, a 

cały proces negocjacji zakończony w terminie do 30 dni roboczych od daty złożenia 

wniosku inicjującego proces. 

Każdorazowo dokonana zmiana nie może skutkować podwyższeniem wynagrodzenia o 

5% pierwotnej wartości Umowy.”  

Wykonawca wyjaśnia, iż umowa będzie umową długoterminową i niewątpliwym jest, iż w 

okresie jej obowiązywania może nastąpić zmiana siły nabywczej pieniądza. 

Wprowadzenie klauzuli umożliwi zaktualizowanie wynagrodzenia Wykonawcy pod kątem 

rzeczywistej wartości ekonomicznej świadczonych dostaw, co przyczyni się zarówno do 

jak najpełniejszego wykonywania umowy jak również sporządzenia właściwej kalkulacji 

oferty zobowiązania długoterminowego. 

Dodatkowo z uwagi na ogólnoświatową sytuację polityczno-gospodarczą spowodowaną 

działaniami zbrojnymi rozpoczętymi w ostatnich dniach na terenie Ukrainy przez wzgląd 

na wynikające z tego konsekwencje w postaci wyjątkowej niestabilności kursów walut 

wnosimy o wprowadzenie do umowy zapisu dotyczącego możliwości zmiany umowy na 

wypadek ww. okoliczności. 

Odp.: Nie. 

 

Pytanie 16:  

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wprowadzenie do wzoru umowy poniższej klauzuli 

dot. wprowadzania zmian do umowy: 

Strony oświadczają, że Umowa jest zawierana w sytuacji pandemii i zbrojnej agresji 

Federacji Rosyjskiej na Ukrainę oraz uznają, że konsekwencje geopolityczne, 

ekonomiczne oraz społeczne tych zdarzeń nie są możliwe do przewidzenia. W 

konsekwencji za nieprzewidziane w chwili zawarcia Umowy strony uznają wszelkie 

okoliczności pozostające w związku z wyżej wymienionymi sytuacjami, które mogą 

wpłynąć na realizację tej Umowy. Na tej zasadzie Wykonawca ma możliwość skorzystania 

z przyznanych mu tą Umową oraz przepisami prawa uprawnień w zakresie kierowania do 

Zamawiającego wniosków i roszczeń co do zmiany Umowy w przypadkach określonych w 

tej Umowie oraz przepisach powszechnie obowiązujących w każdym czasie 

obowiązywania Umowy.  

Odp.: Nie. 

 

 

 



Pytanie 17 – Pakiet 2:  

Wnosimy o zmianę opisu przedmiotu zamówienia. Zwracamy Zamawiającemu uwagę na 

fakt, iż podane przez Zamawiającego wymiary noży (to jest 80x8mm) oznaczają, iż 

wymagane jest dostarczenie noży niskoprofilowych. Naczelną zasadą jest fakt, iż 

wszystkie dostępne na rynku noże mikrotomowe niskoprofilowe są wystandaryzowane 

względem uchwytów mikrotomowych. Oznacza to wprost, iż muszą one pasować do 

wszystkich uchwytów mikrotomowych niezależnie od modelu mikrotomu czy producenta. 

Głównym zadaniem noży mikrotomowych jest skrawanie preparatów (w tym wypadku 

bloczków histopatologicznych) na mikrotomie. Żaden uchwyt mikrotomu nie posiada 

elementów mocujących, które wymuszają stosowanie dodatkowych uchwytów 

technologicznych w nożach mikrotomowych, a do których niezbędne byłyby dodatkowe 

otwory. Mocowanie noży odbywa się głównie poprzez wsunięcie noża w szczęki uchwytu 

mocującego, a następnie zaciśnięcie uchwytu na nożu. Na potwierdzenie powyższego 

pragniemy również zwrócić uwagę, iż część ogólnodostępnych noży niskoprofilowych nie 

posiada żadnych otworów technologicznych, a są z powodzeniem stosowane do cięcia na 

mikrotomie. Zatem wymóg dostarczenia noży posiadających otwory technologiczne o 

konkretnych wymiarach i konkretnej lokalizacji nie ma uzasadnienia technologicznego 

podczas pracy na mikrotomie, nie wpływa na pracę i funkcjonalność urządzenia, a 

podanie wymiarów i lokalizacji każdego z otworów stanowi ograniczenie konkurencji. Tym 

bardziej, że Zamawiający, używając nazwy handlowej noży mikrotomowych dla obu 

pozycji, a także nie wskazując możliwości dopuszczenia rozwiązań równoważnych, de 

facto ogranicza konkurencję do dystrybutora tych ostrzy na terenie Polski, tj. firmy 

OPTA-TECH. W konsekwencji powyższego Zamawiający może otrzymać jedną ofertę, co 

może przyczynić się do zwiększenia wydatkowania środków publicznych na daną część 

zamówienia. 

Nie bez znaczenia jest fakt, iż producenci noży mikrotomowych opisanych w specyfikacji  

nie uwzględniają podanych przez Zamawiającego parametrów otworów w opisie swych 

produktów, zatem przedstawione wymiary i ich lokalizacja mogą być obarczone ryzykiem 

błędu, wynikającym z narzędzi pomiarowych, w szczególności jeżeli podane wymiary 

odnoszą się do tak niewielkich rzędów wielkości wymiarów wyrażonych w milimetrach.  

Otwory technologiczne w nożach mikrotomowych mogą  służyć tylko i wyłącznie w celu 

umieszczenia zużytego noża w dodatkowym (przeważnie plastikowym) uchwycie, celem 

ich dodatkowego wykorzystania, np. podczas pracy przy stole formalinowym, niemniej 

jednak zwyczajowo dostawcy noży wraz z nożami dostarczają uchwyciki, kompatybilne z 

oferowanymi ostrzami, aby zapewnić dodatkowe wykorzystanie zużytego noża przed jego 

utylizacją.  

Przykład takiego uchwytu przedstawiamy poniżej. 

 



Tym samym wnosimy o: 

- odstąpienie od wymogu: „2 otwory mocujące wewnątrz ostrza o wymiarach 8x2mm 

zlokalizowane w odległości 20mm od końców żyletki dla długości oraz 5mm od ostrza 

żyletki dla szerokości (licząc od środka otworu) co zapewnia bezpieczne zamknięcie 

żyletki w uchwycie noża Odległość 40mm pomiędzy otworami mocującymi żyletki (licząc 

od środka otworu)”, odległość otworu od krawędzi podstawy noża 3mm (licząc od środka 

otworu), kąt ostrza: brzegi powierzchni tnącej ostrza i krawędzie podstawy noża ścięte 

pod kątem 45 stopni”. 

- dopuszczenie rozwiązań równoważnych w postaci zaoferowania noży niskoprofilowych o 

wymiarach 80x8x0,25mm, wykonanych ze stali nierdzewnej, o kącie natarcia ostrza 35 

stopni, wykonanych w technologii podnoszącej trwałość ostrza; przeznaczenie noży do 

tkanek twardych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

- potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza noże o narożnikach żyletki ściętych pod 

kątem 45 stopni (jak na poniższym zdjęciu). Zamawiający nie wskazał precyzyjnie 

sposobu fazowania krawędzi żyletki, a sposób wskazany na zdjęciu poniżej jest zgodny z 

oczekiwaniami Zamawiającego, gdyż lekko zaokrąglone ścięte brzegi jeszcze lepiej 

wpływają na bezpieczeństwo użytkownika niż prosto ścięte krawędzie i minimalizują 

ryzyko zacięcia się ostrzem podczas montażu w uchwycie mikrotomu. 

 

 

Odp.: Dopuszcza się. 

 

Pytanie 18 – Pakiet 2:  

Prosimy Zamawiającego o określenie na jakiego rodzaju tkance będzie przeprowadzone 

badanie jakościowe dotyczące skrawania materiału nożami mikrotomowymi. 

Odp.: Skrawanie będzie przeprowadzone na tkance płucnej, odwapnionych 

fragmentach kości oraz oskrzelu itp. 

 

Pytanie 19 – Pakiet 2:  

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie kryterium jakościowego dotyczącego 

skrawania materiału nożami mikrotomowymi. Zamawiający wymaga 5 sztuk ostrzy. Czy 

punktacja dotycząca ilości skrojonych bloczków parafinowych dotyczy średniej ilości 

skrojonych bloczków (na podstawie badania 5 ostrzy) czy minimalnej ilości bloczków 

skrojonej „najgorszym jakościowo” ostrzem? 

Odp.: Punktacja dotyczy minimalnej ilości bloczków skrojonych jednym 

ostrzem. 

 

Pytanie 20 – Pakiet 2,3,4:  

Prosimy Zamawiającego o udostępnienie protokołu z badania jakościowego 

przeprowadzonego w pakietach nr 2, 3 oraz 4 (po otwarciu ofert) wraz z dostępem do 

dokumentacji zdjęciowej/filmowej.  

Odp.: Nie. 

 

 

 



Pytanie 21 – Pakiet 3:  

Poz.1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kasetek z kwadratowymi otworami 

o wymiarach 1,6x1,6mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 

Odp.: Nie. 

 

Poz.1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kasetek z prostokątnymi otworami 

o wymiarach 1x5mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 

Odp.: Nie. 

 

Pytanie 22 – Pakiet 3 poz.1 i 2:  

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od próbek / dopuszczenie próbek w ilości 5 szt. do 

każdej z pozycji z uwagi na brak obecności kryterium jakościowego w ww. pakiecie. 

Odp.: Nie. 

 

Pytanie 23 – Pakiet 7:  

Poz.2: Prosimy o określenie całkowitej ilości przymrażacza, której wymaga Zamawiający, 

w ml (z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań). Z uwagi na różne pojemności 

opakowań preparatów dostępnych na rynku, otrzymane oferty mogą nie być 

porównywalne.  

Odp.: Opakowanie 400ml.  

 

 

Pytanie 24 – Pakiet 8:  

Poz.1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ksylenu (mieszaniny izomerów) czda o 

gęstości w 20°C: 0,86 – 0,87 g/cm3. 

Odp.: Nie. 

 

Poz.2: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alkoholu etylowego 99,8%, całkowicie 

skażonego. Preparat odwadniający do zastosowania w procesie wykonania preparatów 

histopatologicznych z materiału tkankowego oraz barwienia preparatów cytologicznych i 

histologicznych. Mieszanina alkoholu: etanol: <100%, keton metylowo-etylowy <=1%, 

izopropanol <=1%, benzoesan denatonium <0,01%. Wielkość pojemników – 5 L. 

Odp.: Nie. 

 

Poz.3: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alkoholu etylowego 96%, całkowicie 

skażonego. reparat odwadniający do zastosowania w procesie wykonania preparatów 

histopatologicznych z materiału tkankowego oraz barwienia preparatów cytologicznych i 

histologicznych. Mieszanina alkoholu: etanol: 96%, keton metylowo-etylowy <=1%, 

izopropanol <=1%, benzoesan denatonium <0,01%. Wielkość pojemników – 5 L. 

Odp.: Nie. 

 

Poz.4: Prosimy o dopuszczenie formaliny 10% buforowanej, gotowej do użycia o pH 7,2-

7,4, o składzie: formaldehyd 3-5%, alkohol metylowy: 1-3% w opakowaniu z 

dozownikiem, o pojemności 20l, z nakrętką wyposażoną w uszczelkę. Produkt posiada 

oznakowanie CE/IVD zgodnie z dyrektywą 98/79/CE na podstawie ustawy z dnia 20 maja 

2010r. o wyrobach medycznych. 

Odp.: Nie. 

 

Pytanie 25 – Pakiet 1:  

Proszę o doprecyzowanie czy zamawiający oczekuje zaoferowania pustych pojemników 

czy pojemników wypełnionych formaliną? 

Odp.: Puste pojemniki. 

 

Pytanie 26 – Pakiet 2: 

Zamawiający informuje, że zamierza przeprowadzić test ostrzy dla bloczków 

parafinowych. Jest to jak najbardziej zasadne. Niemniej jednak wykonanie testu dla 

bieżącym materiale jest bardzo niedokładne. Z doświadczenia wiem, że jeden bloczek 

parafinowy może być zarówno miękki jak i posiadać zawapnienia. Już nawet 

mikrozwłóknienie krojonej tkanki zmniejszy trwałość ostrza w niewielkim stopniu. W taki 

sposób można, zupełnie niechcący, wykluczyć ostrza jednego producenta. Aby zapewnić 



dokładne przeprowadzenie testów chciałbym prosić Zamawiającego o wybranie 

homogennego materiału tkankowego jak np tkanka tłuszczowa, zdrowy fragment 

wątroby czy miąższ nerki, ewentualnie wykonanie bloczków parafinowych z tworzywem 

sztucznym (takim jak np wkładki do wykonywania macierzy) co zapewni dokładne 

porównanie ostrzy. Oczywiście w związku z powyższym bloczki powinny być wcześniej 

trymowane, aby nie robić tego bieżącym ostrzem ze względu na możliwość jego 

uszkodzenia.  

W związku z powyższym proszę o przygotowanie szczegółowego raportu z testowania 

ostrzy dla wszystkich dostawców przesyłających ostrza do oceny.  

Raport taki powinien zawierać informację o: 

1.  materiale tkankowym w bloczku 

2. liczbie cięć, przed wyrównaniem bloczka, 

3. liczbie cięć bez rys 

4 zapis kolejnych ostrzy testowanych na bloczku 

 

Ponadto należy zachować zasady przeprowadzania testu, tj: 

1. na jednym bloczku parafinowym powinno zostać przetestowane każde ostrze danego 

dostawcy 

2. Jeśli bloczek nie posiada wystarczająco materiału na przetestowanie ostrzy wszystkich 

dostawców, należy wybrać inny bloczek 

3. Każde ostrze powinno być testowane naprzemiennie dla każdego bloczka, tak aby 

każdy dostawca mógł być pierwszy i ostatni (pierwsze cięcia aż do wygładzenia 

powierzchni bloczka często są nierówne, chociażby na zmianę temperatury powierzchni 

bloczka) 

Ponadto, bak stworzenia szczegółowego raportu jak powyżej, co jest minimum będzie 

miało przesłanki do podważenia prawidłowości przeprowadzenia testu i nieuczciwego 

traktowania dostawców. Sposób, który opisałem, niweluje w większości możliwości 

wnoszenia odwołania ze względu na możliwe zaniedbania związane z testowaniem.  

Czy zamawiający wyraża zgodę na przeprowadzenie takiego, uczciwego testu dla 

bloczków i sporządzenia raportu do wglądu uczestników? 

Odp.: Nie. 

 

Pytanie 27 – Pakiet 5:  

Czy Zamawiający w związku z tym, że wymaga szkiełek typu Super Frost Plus wymaga 

także szkiełek polilizynowych? 

Odp.: Tak. 

 

Pytanie 28 – Pakiet 5:  

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szkiełek równoważnych w opakowaniu 

100 szt? 

Odp.: Nie. 

 

Pytanie 29 – Pakiet 5:  

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szkiełek o wymiarach 26x76x1mm w 

opakowaniach 50 szt? 

Odp.: Nie. 

 

Pytanie 30 – Pakiet 6:  

Czy zamawiający wymaga aby parafina była czysta, bez żadnych dodatków? 

Odp.: Tak. 

 

Pytanie 31 – Pakiet 6:  

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie parafiny w opakowaniach 2kg w 

opakowaniu zbiorczym 12 kg? Możliwe wtedy jest wysłanie także opakowania 10 kg wg 

potrzeby zamawiającego.  

Odp.: Nie. 

 

Pytanie 32 – Pakiet 6:  

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie parafiny w opakowaniach 20 kg? 

Odp.: Nie. 



 

Pytanie 33 – Pakiet 2:  

Proszę o doprecyzowanie: Czy zamawiający ma na myśli wymóg odległości otworu 20mm 

od brzegu do środka otworu tak jak u większości producentów dostępnych na polskim 

rynku?  

Odp.: Tak. 

 

Pytanie 34 – Pakiet 7:  

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kleju w butelkach o pojemności 1L lub 

250 ml? 

Odp.: Nie. 

 

Pytanie 35 – Pakiet 7:  

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sprayu o pojemności 200 lub 400 ml? 

Odp.: Tak. 

 

Pytanie 36 – Pakiet 10:  

1. Czy zamawiający może odpuścić zbyt dokładny opis odczynników jak punkty temp 

wrzenia, czy punkty temperatury zamarzania? Nikt nie gotuje ani nie zamraża 

hematoksyliny czy eozyny, a ta najczęściej przechowywana jest w temperaturze 

pokojowej w przeciwnym wypadku traci swoje właściwości. 

Odp.: Nie. 

  

2. Proszę o zmianę zapisu odczynników na bardziej uniwersalne, ze względu na brak 

istotnej potrzeby wymagań stosowanych w opisie.  

Pozycja 1. Hematoksylina wg Harrisa - jej nazwa jest wystarczającym 

ograniczeniem, gdyż jej składowe są szczegółowo określone przez metodykę 

wytwarzania 

Pozycja 2. Eozyna alkoholowa - to rozpuszczony barwnik w alkoholu. Zamawiający 

zawarł wiele niepotrzebnych danych, zamiast jednej najważniejszej, tj. stężenia 

eozyny 

Pozycja 3. Blueing reagent - Proces normalizujący pH jest zupełnie nieistotny dla 

ww czynnika, ponieważ w metodyce i tak później preparaty trafiają do kwaśnej 

eozyny, a dalej w alkoholach pH wycinka zmienia się sukcesywnie.  

Pozycja 4. Kwaśny alkohol 1% - jest nazwą stosowaną od lat w patologii i jest to 

70% alkohol z odpowiednią ilością kwasu octowego, solnego czy azotowego. W 

tym wypadku zamawiający wymaga kwasu solnego. Jednakże skład mieszaniny 

alkoholi jest mało istotny i może sugerować jedynie chęć ograniczenia do jakiegoś 

jednego produktu.  

Proszę o zmianę zapisów na Hematoksylinę Harrisa, Eozynę alkoholową X%, 

Blueing reagent / Odczynniki zniebieszczający oraz Kwaśny alkohol 1% HCl 

Odp.: Nie. 

 

Pytanie 37 – Pakiet 9:  

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie formaliny w kanistrach 10l?  

Odp.: Nie. 

 

Pytanie 38 – Pakiet 9:  

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie formaliny z zakresem od neutralnego pH tj 

od 7,0 do 7,4? Uzasadnienie: różnica w pH 7,0 czy 7,2 jest kwestią stricte marketingową 

i nie ma znaczenia zupełnie w kwestii utrwalania tkanek.  

Odp.: Nie. 

 

Pytanie 39 – Pakiet 1 poz.6:  

Czy zamawiający dopuszcza pojemność 5000ml? Pozostałe parametry zgodnie z OPZ. 

Odp.: Dopuszcza się. 

 

Pytanie 40 – Pakiet 1 poz.7:  

Czy zamawiający dopuszcza pojemność 10000ml? Pozostałe parametry zgodnie z OPZ. 

Odp.: Dopuszcza się. 



 

Pytanie 41 – Pakiet 3 poz.2:  

Czy zamawiający dopuszcza, aby kasetki posiadały dwie oddzielone od siebie komory 

zamiast jednej?  

Odp.: Nie. 

 

Pytanie 42 – Pakiet 4 poz.1:  

Czy zamawiający dopuszcza szkiełka zawierające pole do opisu z jednej strony? 

Odp.: Nie. 

 

Pytanie 43 – Pakiet 6 poz.1:  

Czy zamawiający wymaga aby parafina zawierała dodatek DMSO powodujący, że staje 

się ona mnie krucha? 

Odp.: Tak. 
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