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WSZYSCY 

 

 
dotyczy: odpowiedzi na pytania do treści zaproszenia do składania ofert na dostawę drukarki 

laserowej do kasetek histopatologicznych 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 – wzór umowy: 

Prosimy o modyfikację zapisów § 8 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, postanowienia umowy w powyższym zakresie pozostają bez zmian. 

 
Pytanie 2 – wzór umowy: 

W związku z tym, iż 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 § 8, 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, postanowienia umowy w powyższym zakresie pozostają bez zmian. 

 
Pytanie 3 – wzór umowy:  

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 
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związane z wystąpieniem COVID-19, które wpływają w jakikolwiek sposób na należyte 

wykonanie umowy.” 

Odp.: Nie, postanowienia umowy w powyższym zakresie pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 4:  

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu dostawy przedmiotu umowy  z 2 

tygodni na 8 tygodni od dnia zawarcia umowy. Niniejsza prośba wynika z faktu, iż 
przedmiot umowy, z uwagi na swoje właściwości, nie znajduje się na stałe na stanie 

magazynu żadnego Wykonawcy, w związku z czym spełnienie świadczenia przez 

Wykonawcę w pierwotnie wskazanym terminie nie jest możliwe. Dodatkowo, z uwagi na 

obecnie panującą epidemię wirusa SARS-CoV-2 i związane z tym przerwy w produkcji 
urządzeń jak również Z uwagi na ogólnoświatową sytuację polityczno-gospodarczą 

spowodowaną działaniami zbrojnymi rozpoczętymi w ostatnich dniach na terenie Ukrainy 

oraz konieczność sprowadzenia urządzenia z zagranicy, terminy produkcji urządzeń i ich 

dostaw uległy wydłużeniu. W konsekwencji Wykonawca zwraca się wnioskiem o 

dostosowanie i urealnienie terminu dostawy w sposób wskazany powyżej. Na marginesie 
Wykonawca nadmienia, iż termin dostawy nie stanowi elementu oceny oferty, a jego 

modyfikacja może przełożyć się jedynie na poszerzenie kręgu wykonawców 

uczestniczących w postępowaniu. Wykonawca nie chcąc dopuścić do opóźnienia w dostawie 

z przyczyn od nas nie zależnych prosi o wydłużenie terminu realizacji jak na wstępie.  
Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu dostawy do 4 tygodni 

z uwagi na konieczność szybkiego wdrożenia rozwiązania. 

 

Pytanie 5:  
Zauważyć należy, że przedmiot zamówienia jakim jest drukarka do  kasetek 

histopatologicznych nie została zakwalifikowana przez producenta jako wyrób medyczny w 

rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych. W związku z tym 

nie podlega ona przepisom cytowanej ustawy, ani dyrektywom europejskim. Dla takich 
wyrobów nie wystawia się deklaracji zgodności ani innych dokumentów dopuszczających 

do obrotu. W związku z tym zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania drukarki 

do kasetek nie będącej wyrobem medycznym? 

Odp.: Dopuszcza się. 

 
Pytanie 6 - Opis Przedmiotu Zamówienia, Pozycja 2:  

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie drukarki o wymiarach: 200 x 377 x 510mm 

(szerokość x głębokość x wysokość).  

Odp.: Nie dopuszcza się. Wymiary wskazane w opisie przedmiotu zamówienia 
wynikają z technicznych możliwości pomieszczenia, w którym drukarka ma 

zostać zainstalowana. 

 

Pytanie 7 - Opis Przedmiotu Zamówienia, Pozycja 7:  
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie drukarki posiadającej 1 złącze USB, które jest w 

zupełności wystarczające do prawidłowej pracy urządzenia? Zwracamy Zamawiającemu 

uwagę iż opisane rozwiązanie w kontekście drukarki do kasetek jest charakterystyczne dla 

drukarki Cassette Printer C100,Dakewe, dostawca w Polsce firma Opta-tech, zatem 

podtrzymanie niniejszego wymogu zawęża możliwość złożenia ważnej oferty do wyłącznie 
jednego dostawcy będącego wyłącznym oferentem niniejszego asortymentu na terytorium 

Polski. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi wnosimy o uzasadnienie jakie jest 

zastosowanie dla 3 portów USB w drukarce do kasetek.   

Odp.: Nie dopuszcza się. Port USB daje możliwość wydruku tzw. ad-hoc z pamięci 
przenośnej. Wyposażenie w więcej niż jedno gniazdo USB ma zapewnić 

możliwość pracy w przypadku awarii pojedynczego portu USB. 

 

Pytanie 8 - Opis Przedmiotu Zamówienia, Pozycja 8:  
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie drukarki wraz z zewnętrznym komputerem (nie 

wbudowanym w drukarkę) posiadający min. 3 gniazda USB i min. 2 porty sieciowe, takie 

rozwiązanie pozwoli Zamawiającemu na korzystanie z komputera do obsługi drukarki 



spełniający potrzeby Zakładu Patomorfologii, m.in. pod względem cyfryzacji Zakładu. 

Dodatkową korzyścią jest możliwość wymiany komputera na nowszy po kilku latach 

eksploatacji bez konieczności wymiany całej drukarki z wbudowanym komputerem? 
Zwracamy Zamawiającemu uwagę iż opisane rozwiązanie w kontekście drukarki do kasetek 

jest charakterystyczne dla drukarki Cassette Printer C100,Dakewe, dostawca w Polsce 

firma Opta-tech, zatem podtrzymanie niniejszego wymogu zawęża możliwość złożenia 

ważnej oferty do wyłącznie jednego dostawcy będącego wyłącznym oferentem niniejszego 
asortymentu na terytorium Polski. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi wnosimy o 

uzasadnienie dla 2 wbudowanych portów sieciowych.  

Odp.: Nie dopuszcza się. Nie ma możliwości zagwarantowania dodatkowej 

przestrzeni w pomieszczeniu (patrz Pytanie 6). 
 

Pytanie 9 - Opis Przedmiotu Zamówienia, Pozycja 9:  

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie drukarki bez wyłącznika awaryjnego, posiadającej 

wyłącznik zasilania na obudowie drukarki? Zwracamy Zamawiającemu uwagę iż opisane 

rozwiązanie w kontekście drukarki do kasetek jest charakterystyczne dla drukarki Cassette 
Printer C100,Dakewe, dostawca w Polsce firma Opta-tech, zatem podtrzymanie niniejszego 

wymogu zawęża możliwość złożenia ważnej oferty do wyłącznie jednego dostawcy 

będącego wyłącznym oferentem niniejszego asortymentu na terytorium Polski. W 

przypadku braku pozytywnej odpowiedzi wnosimy o uzasadnienie zastosowania przycisku 
awaryjnego w drukarce.  

Odp.: Dopuszcza się. 

 

Pytanie 10 - Opis Przedmiotu Zamówienia, Pozycja 10a):  
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie drukarki obsługującej kasetki ze standardową 

powierzchnią opisową pochyloną pod kątem 45°. Zwracamy Zamawiającemu uwagę iż 

opisane rozwiązanie w kontekście drukarki do kasetek jest charakterystyczne dla drukarki 

Cassette Printer C100,Dakewe, dostawca w Polsce firma Opta-tech, zatem podtrzymanie 
niniejszego wymogu zawęża możliwość złożenia ważnej oferty do wyłącznie jednego 

dostawcy będącego wyłącznym oferentem niniejszego asortymentu na terytorium Polski. 

W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi wnosimy o uzasadnienie korzystania z kasetek 

o kącie 35 stopni które nie są sprzedawane w Polsce jako produkt rutynowo stosowany w 

histopatologii.  
Odp.: Nie dopuszcza się. Kasetki o stopniu nachylenia 35° zapewniają większy 

obszar opisu kasetki i są sprzedawane na polskim rynku (np. firma Sakura). 

 

Pytanie 11 - Opis Przedmiotu Zamówienia, Pozycja 16:  
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie prędkości druku do 5 sekund na kasetkę? Zwracamy 

Zamawiającemu uwagę iż opisane rozwiązanie w kontekście drukarki do kasetek jest 

charakterystyczne dla drukarki Cassette Printer C100,Dakewe, dostawca w Polsce firma 

Opta-tech, zatem podtrzymanie niniejszego wymogu zawęża możliwość złożenia ważnej 
oferty do wyłącznie jednego dostawcy będącego wyłącznym oferentem niniejszego 

asortymentu na terytorium Polski. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi wnosimy o 

uzasadnienie wymogu w kontekście ilości przeprowadzanych dziennie badań. Zwracamy 

uwagę że wskazywany zakres czasu w dokumentacji niektórych producentów dotyczy 

samego czasu nadruku, a nie czasu od momentu pobrania kasetki do jej oddania przez 
urządzenie, zatem czas 5s może być w tym wypadku parametrem lepszym od opisanego 

w SWZ.  

Odp.: Nie dopuszcza się. Czas wydruku jest kluczowy dla zapewnienia ciągłości 

pracy. 
 

Pytanie 12 - Opis Przedmiotu Zamówienia, Pozycja 17:  

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie drukarki z zewnętrznym komputerem 

wyposażonym w kolorowy monitor i oprogramowaniem producenta do graficznej edycji 
szablonów wydruku. Zwracamy Zamawiającemu uwagę iż opisane rozwiązanie w 

kontekście drukarki do kasetek jest charakterystyczne dla drukarki Cassette Printer 

C100,Dakewe, dostawca w Polsce firma Opta-tech, zatem podtrzymanie niniejszego 



wymogu zawęża możliwość złożenia ważnej oferty do wyłącznie jednego dostawcy 

będącego wyłącznym oferentem niniejszego asortymentu na terytorium Polski. W 

przypadku braku pozytywnej odpowiedzi wnosimy o uzasadnienie. 
Odp.: Nie dopuszcza się. Możliwość zmiany szablonu bezpośrednio na urządzeniu 

zapewnia niezależność od urządzeń zewnętrznych (dodatkowo patrz Pytanie 6 

i 8) 
 
Pytanie 13 - Opis Przedmiotu Zamówienia, Pozycja 17,18,19,20,21,22,23:  

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie drukarki wraz z zewnętrznym komputerem (nie 

wbudowanym w drukarkę) posiadający min. 3 gniazda USB i min. 2 porty sieciowe, takie 

rozwiązanie pozwoli Zamawiającemu na korzystanie z komputera do obsługi drukarki 
spełniający potrzeby Zakładu Patomorfologii, m.in. pod względem cyfryzacji Zakładu. 

Dodatkową korzyścią jest możliwość wymiany komputera na nowszy po kilku latach 

eksploatacji bez konieczności wymiany całej drukarki z wbudowanym komputerem? 

Zwracamy Zamawiającemu uwagę iż opisane rozwiązanie w kontekście drukarki do kasetek 

jest charakterystyczne dla drukarki Cassette Printer C100,Dakewe, dostawca w Polsce 
firma Opta-tech, zatem podtrzymanie niniejszego wymogu zawęża możliwość złożenia 

ważnej oferty do wyłącznie jednego dostawcy będącego wyłącznym oferentem niniejszego 

asortymentu na terytorium Polski. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi wnosimy o 

uzasadnienie. 
Odp.: Nie dopuszcza się (patrz Pytanie 6 i 8). 

 

Pytanie 14 - Opis Przedmiotu Zamówienia, Pozycja 25:  

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie drukarki z pojedynczym zasobnikiem na kasetki i 3 
wymiennymi zasobnikami obsługiwanych manualnie. Zwracamy Zamawiającemu uwagę iż 

opisane rozwiązanie w kontekście drukarki do kasetek jest charakterystyczne dla drukarki 

Cassette Printer C100,Dakewe, dostawca w Polsce firma Opta-tech, zatem podtrzymanie 

niniejszego wymogu zawęża możliwość złożenia ważnej oferty do wyłącznie jednego 
dostawcy będącego wyłącznym oferentem niniejszego asortymentu na terytorium Polski. 

W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi wnosimy o uzasadnienie 

Odp.: Nie dopuszcza się. Urządzenie z automatycznym podajnikiem zapewnia 

ciągłość i wygodę pracy.  

 
Pytanie 15 - Opis Przedmiotu Zamówienia, Pozycja 25:  

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie drukarki z 6 wymiennymi podajnikami znajdującymi 

się na bazie karuzeli.  

Zwracamy Zamawiającemu uwagę iż opisane rozwiązanie w kontekście drukarki do kasetek 
jest charakterystyczne dla drukarki Cassette Printer C100,Dakewe, dostawca w Polsce 

firma Opta-tech, zatem podtrzymanie niniejszego wymogu zawęża możliwość złożenia 

ważnej oferty do wyłącznie jednego dostawcy będącego wyłącznym oferentem niniejszego 

asortymentu na terytorium Polski. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi wnosimy o 
uzasadnienie. 

Odp.: Nie dopuszcza się.  

 

Pytanie 16 - Opis Przedmiotu Zamówienia, Pozycja 26:  

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie drukarki wyposażonej w 4 magazynki wymienne 
obsługiwane ręcznie? 

Zwracamy Zamawiającemu uwagę iż opisane rozwiązanie w kontekście drukarki do kasetek 

jest charakterystyczne dla drukarki Cassette Printer C100,Dakewe, dostawca w Polsce 

firma Opta-tech, zatem podtrzymanie niniejszego wymogu zawęża możliwość złożenia 
ważnej oferty do wyłącznie jednego dostawcy będącego wyłącznym oferentem niniejszego 

asortymentu na terytorium Polski. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi wnosimy o 

uzasadnienie. 

Odp.: Nie dopuszcza się. Urządzenie z automatycznym podajnikiem zapewnia 
ciągłość i wygodę pracy. 

 

 



Pytanie 17 - Opis Przedmiotu Zamówienia, Pozycja 28:  

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jednego typu magazynku na kasetki 

histopatologiczne o pojemności 60 kasetek ? Zwracamy Zamawiającemu uwagę iż opisane 
rozwiązanie w kontekście drukarki do kasetek jest charakterystyczne dla drukarki Cassette 

Printer C100,Dakewe, dostawca w Polsce firma Opta-tech, zatem podtrzymanie niniejszego 

wymogu zawęża możliwość złożenia ważnej oferty do wyłącznie jednego dostawcy 

będącego wyłącznym oferentem niniejszego asortymentu na terytorium Polski. W 
przypadku braku pozytywnej odpowiedzi wnosimy o uzasadnienie. 

Odp.: Nie dopuszcza się 

 

Pytanie 18 - Opis Przedmiotu Zamówienia, Pozycja 29:  
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości wydruku 60 kasetek bez zmiany 

magazynków?. Zamawiający wymaga możliwości wydruku bez zmiany magazynków 450 

kasetek, w opisanej drukarce magazynki mają około 75 kasetek, aby wydrukować 450 

kasetek musi nastąpić zmiana magazynków podczas drukowania. Oferowany parametr jest 

zatem rozwiązaniem równoważnym do opisanej drukarki.  
Odp.: Dopuszcza się. 

 

Pytanie 19 - Opis Przedmiotu Zamówienia, Pozycja 31:  

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie tacy na 10 kasetek ? 
Zwracamy Zamawiającemu uwagę iż opisane rozwiązanie w kontekście drukarki do kasetek 

jest charakterystyczne dla drukarki Cassette Printer C100,Dakewe, dostawca w Polsce 

firma Opta-tech, zatem podtrzymanie niniejszego wymogu zawęża możliwość złożenia 

ważnej oferty do wyłącznie jednego dostawcy będącego wyłącznym oferentem niniejszego 
asortymentu na terytorium Polski. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi wnosimy o 

uzasadnienie. 

Odp.: Nie dopuszcza się. Urządzenie z tacą na 100 kasetek zapewnia wygodę 

pracy. 
 

Pytanie 20 - Opis Przedmiotu Zamówienia, Pozycja 32:  

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie tacy bez automatycznego stopniowego wysuwania 

? Zwracamy Zamawiającemu uwagę iż opisane rozwiązanie w kontekście drukarki do 

kasetek jest charakterystyczne dla drukarki Cassette Printer C100,Dakewe, dostawca w 
Polsce firma Opta-tech, zatem podtrzymanie niniejszego wymogu zawęża możliwość 

złożenia ważnej oferty do wyłącznie jednego dostawcy będącego wyłącznym oferentem 

niniejszego asortymentu na terytorium Polski. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi 

wnosimy o uzasadnienie. 
Odp.: Nie dopuszcza się. Urządzenie z mechanizmem automatycznego 

stopniowego wysuwania tacy na wydrukowane kasetki w przypadku zapełnienia 

kolejnych rzędów zapewnia wygodę pracy. 

 
Pytanie 21 - Opis Przedmiotu Zamówienia, Pozycja 33:  

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zewnętrznego czytnika 1D, 2D? Zwracamy 

Zamawiającemu uwagę iż opisane rozwiązanie w kontekście drukarki do kasetek jest 

charakterystyczne dla drukarki Cassette Printer C100,Dakewe, dostawca w Polsce firma 

Opta-tech, zatem podtrzymanie niniejszego wymogu zawęża możliwość złożenia ważnej 
oferty do wyłącznie jednego dostawcy będącego wyłącznym oferentem niniejszego 

asortymentu na terytorium Polski. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi wnosimy o 

uzasadnienie. 

Odp.: Nie dopuszcza się (patrz Pytanie 6 i 8). 
 

Pytanie 22 - Opis Przedmiotu Zamówienia, Pozycja 34:  

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia bez automatycznej detekcji koloru 

kasetki? Zwracamy Zamawiającemu uwagę iż opisane rozwiązanie w kontekście drukarki 
do kasetek jest charakterystyczne dla drukarki Cassette Printer C100,Dakewe, dostawca 

w Polsce firma Opta-tech, zatem podtrzymanie niniejszego wymogu zawęża możliwość 

złożenia ważnej oferty do wyłącznie jednego dostawcy będącego wyłącznym oferentem 



niniejszego asortymentu na terytorium Polski. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi 

wnosimy o uzasadnienie. 

Odp.: Nie dopuszcza się. Urządzenie wyposażone w automatyczną detekcję 
koloru kasetki w podajniku zapewnia szybką i wygodną pracę. 

 

Pytanie 23 - Opis Przedmiotu Zamówienia, Pozycja 35:  

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie drukarki z magazynkami wymienianymi 
manualnie  ? Zwracamy Zamawiającemu uwagę iż opisane rozwiązanie w kontekście 

drukarki do kasetek jest charakterystyczne dla drukarki Cassette Printer C100,Dakewe, 

dostawca w Polsce firma Opta-tech, zatem podtrzymanie niniejszego wymogu zawęża 

możliwość złożenia ważnej oferty do wyłącznie jednego dostawcy będącego wyłącznym 
oferentem niniejszego asortymentu na terytorium Polski. W przypadku braku pozytywnej 

odpowiedzi wnosimy o uzasadnienie. 

Odp.: Nie dopuszcza się. 

 

Pytanie 24 - Opis Przedmiotu Zamówienia, Pozycja 39:  
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie drukarki bez filtrów, ponieważ oferowana przez nas 

drukarka nie emituje pyłów i zapachów spalonego plastiku? Zwracamy Zamawiającemu 

uwagę iż opisane rozwiązanie w kontekście drukarki do kasetek jest charakterystyczne dla 

drukarki Cassette Printer C100,Dakewe, dostawca w Polsce firma Opta-tech, zatem 
podtrzymanie niniejszego wymogu zawęża możliwość złożenia ważnej oferty do wyłącznie 

jednego dostawcy będącego wyłącznym oferentem niniejszego asortymentu na terytorium 

Polski. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi wnosimy o uzasadnienie zastosowania 

rozwiązania gorszego, i mającego negatywny wpływ na zdrowie pracowników. 
Odp.: Nie dopuszcza się. Każde urządzenie wyposażone w dodatkowe systemy 

oczyszczania powietrza zwiększa bezpieczeństwo pracy z urządzeniem, tym 

samym zapewniając lepsze środowisko pracy dla użytkowników. 
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