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Znak: AE/ZP-27-76/18                                                       Tarnów, 2018-10-11 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221.000 EURO na dostawy sprzętu 
laboratoryjnego  dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie. 
 

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści: 

1. Dotyczy Formularz Cenowego. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 
szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku? 

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?  

3. Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym 
niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? 

4. Dotyczy pkt XIV SIWZ Ogólne warunki umowy. Zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego 
zapisu w umowie uwzględniające wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania 
umowy. 

5. Dotyczy pkt XIV SIWZ Ogólne warunki umowy. 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% wynagrodzenia brutto pozostałego do zapłaty w zakresie części, której, odstąpienie dotyczy..” 

6. Dotyczy pkt XIV SIWZ Ogólne warunki 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.). 

7. Dotyczy pkt XIV.13 SIWZ Ogólne warunki umowy. Czy 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%. 

8. Dotyczy pkt XIV SIWZ Ogólne warunki umowy. 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” 

9. Dotyczy pkt XIV SIWZ Ogólne warunki umowy. Czy Zamawiający przewiduje możliwość 
wprowadzenia zapisu  dotyczącego przedłużenia warunków umowy w przypadku zmiany wielkości 
zapotrzebowania na asortyment i w związku z tym niezrealizowania całej umowy?  

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym wyłącznie tych pozycji, na 
które będzie składana oferta? 

11. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 7-10.  Zwracamy się z prośbą o wydzielenie do osobnego pakietu szkiełek 
mikroskopowych podstawowych (poz. 8, 9  i 10) i szkiełek mikroskopowych nakrywkowych (poz. 7). 

12. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1-3.  Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 1, 2, 3, kasetek 
histopatologicznych z przykrywką bez zawiasów i 80 otworami o wymiarach 1,6 x 1,6mm w obu 
częściach kasetki. 
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13. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1-3.  Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 1, 2, 3, kasetek 
histopatologicznych z przykrywką bez zawiasów, posiadające 58 otworów 1x5 mm w podstawie i 62 
otwory 1x5 mm w przykrywce 

14. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 4.  Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 4 kasetek biopsyjnych do 
bardzo drobnych materiałów histopatologicznych, z przykrywką na zawiasie (umożliwia odpięcie 
przykrywki i ponowne założenie) z wewnętrzną komorą o wymiarach 20x17mm i otworkami o 
rozmiarze 0,35x0,35mm. Poza komorą osobne otworki zewnętrzne do lepszej penetracji parafiny. 

15. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 5.  Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 5 kasetek biopsyjnych 
białych z 168 otworkami w podstawie i 192 otworkami w przykrywce, wymiary otworków 0,9x0,9mm.. 

16. Dotyczy Pakietu Nr 8.  Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymaga aby pojemniki do badań 
histopatologicznych posiadały na stałe przytwierdzone oznakowanie np. w postaci: wysokiej jakości 
etykiety odpornej na odczynniki rutynowo stosowane na pracowni (dalej zwanej etykietą) lub  nadruk 
lub oznakowania w postaci techniki IML.  

17. Dotyczy Pakietu Nr 8.  Ze względu na charakter chemiczny standardowo stosowanych utrwalaczy 
(formalina) prosimy Zamawiającego o potwierdzenie wymogu posiadania piktogramów i oznaczeń na 
wszystkich pojemnikach do transportu materiału histopatologicznego. 

18. .Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 1.  Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 1 żyletek wykonanych 
ze stali nierdzewnej pokrytej teflonem, o podwyższonym stopniu twardości, z dwoma otworami 
mocującymi o wymiarach 7 x 2 mm w odległości 20 mm od końców żyletki do osi otworów. 

19. Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 1.  Prosimy o dopuszczenie w poz. 1 ostrzy o kącie 34 st. 
20. Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 3.  Prosimy o dopuszczenie tuszy w op. 59 ml w ilości 2 sztuk. W razie 

negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. 
21. Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 3.  Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 3 tusze do oznaczania 

chirurgicznych linii cięcia w opakowaniu  4ml x 15 sztuk (łącznie 2 zestawy o objętości 120ml) 
 

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 

Ad. 1 Zgodnie z wymaganiem określonym przez Zamawiającego w Formularzu Cenowym stanowiącym 
Załącznik Nr 1 do SIWZ Wykonawca winien podać w nim cenę netto opakowania i cenę brutto opakowania 
z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający nie wprowadza w tym zakresie zmian. 
Ad. 2 Zamawiający nie przewiduje możliwości opisanej w pytaniu. 
Ad. 3 Zamawiający nie może zagwarantować realizacji przedmiotu zamówienia na poziomie nie 
mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie, stąd zapis w pkt XIV.18 SIWZ Ogólne warunki 
umowy: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w obrębie asortymentu w ramach 
ustalonej wartości zamówienia w zależności od potrzeb Szpitala. Takie zmiany nie wymagają aneksowania 
umowy”. 
Ad. 4 - 9 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w ogólnych warunkach umowy  pkt XIV 
SIWZ. 
Ad. 10 Zamawiający dopuszcza pozostawienie w Formularzu Ofertowym wyłącznie tych Pakietów, na 
które będzie składana oferta 
Ad. 11 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 1 poz. 7-10 do osobnego Pakietu. 
Ad. 12 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 5 poz. 1-3 kasetek 
histopatologicznych opisanych w pytaniu. 
Ad. 13 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 5 poz. 1-3 kasetek 
histopatologicznych opisanych w pytaniu. 
Ad. 14 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 5 poz. 4 kasetek biopsyjnych 
opisanych w pytaniu. 
Ad. 15 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 5 poz. 5 kasetek biopsyjnych 
opisanych w pytaniu. 
Ad. 16 -17 Zamawiający nie będzie potwierdzał wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia ujętego  
w Pakiecie Nr 8 określonych w pytaniach Wykonawcy. Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie 
Nr 8 pojemników na próbki chirurgiczne spełniających wymagania określone  w SIWZ i Załącznikach do 
niej. 
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Ad. 18 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 10 poz. 1 żyletek opisanych  
w pytaniu. 
Ad. 19 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie Pakiecie Nr 10 poz. 1 również ostrzy o kącie 34 stopni, pod 
warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 
Ad. 20 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie Pakiecie Nr 10 poz. 3 również tuszy w op. 59 ml w ilości 2 
sztuk, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 
Ad. 21 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie Pakiecie Nr 10 poz. 3 również tuszy do oznaczania 
chirurgicznych linii cięcia w opakowaniu  4ml x 15 sztuk (łącznie 2 zestawy o objętości 120ml), pod 
warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 
 

Jednocześnie, działając na podstawie art.38 ust.4 i 4a oraz art.12a ustawy Prawo zamówień 
publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:  
- składanie ofert do dnia 16.10.2018r godz. 10:00  
- otwarcie ofert w dniu 16.10.2018r. godz. 11:00  
oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie III.11, 
IX.1, X.1 oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu. 
 
 
 
Otrzymują: 
1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 
2. Strona internetowa Zamawiającego 
3. a/a 
 
 
 


