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Wszyscy uczestnicy postępowania 
 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: 
„DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DLA PRACOWNI HISTOPATOLOGII” 
 

Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że w do wyżej wymienionego przetargu wpłynęły następujące pytania: 
 
 

Pytanie nr 1 

Dotyczy:  Zadanie nr 3 
Czy w zadaniu nr 3 pozycja 1 i 2 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników w opakowaniach 1 l z 
tworzywa HDPE? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
 

Pytanie nr 2 

Dotyczy:  SIWZ 
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. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na podanie wyłącznie cen jednostkowych (1 szt. wyrobu) z dokładnością do 
trzech lub czterech miejsc po przecinku. 
 
 

Pytanie nr 3  

Dotyczy: Proces realizacji umowy. 
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. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 4 
 
Dotyczy: Formularze cenowe. 
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o modyfikację formularza cenowego poprzez dodanie, „Nazwy 
producenta” jak również „numeru katalogowego” oferowanego asortymentu. Wskazanie numeru katalogowego 
wraz z producentem jednoznacznie określa, jaki produkt jest oferowany przez Wykonawcę, a tym samym pozwala 
Zamawiającemu na egzekwowanie właściwego wykonywania umowy przez Wykonawców – daje Zamawiającemu 
również gwarancję, że podczas wykonywania umowy produkt nie zostanie zastąpiony zamiennikiem o gorszej, 
jakości, jak i pozwoli już na etapie badania oferty stwierdzić, że został zaoferowany wymagany asortyment. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie nr 5 
 
Dotyczy: Wzór umowy. 
Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów do projektu umowy w §8, 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..” 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 
Pytanie nr 6 
   

Dotyczy: Wzór 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” 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 7 
   

Dotyczy: Wzór 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”? 
Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty 
opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia 
towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 8 
 
Dotyczy: Formularz ofertowy. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym wyłącznie tych pakietów, na które będzie 
składana oferta? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 9 
 
Dotyczy: Zadanie 1 poz. 1. 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie torebek biopsyjnych o wymiarach 45x60 mm, wykonanych 
z poliestru, pakowanych po 1000szt. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 10 
 
Dotyczy: Zadanie 1 poz. 1. 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie torebek biopsyjnych o wymiarach 45x65 mm, wykonanych 
z nylonu, pakowanych po 500szt. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 11 
 
Dotyczy: Zadanie 2 poz. 1 
Prosimy o dopuszczenie kasetek z wieczkiem łamanym. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie nr 12 
 
Dotyczy: Zadanie 2 poz. 2 
Prosimy o dopuszczenie kasetek z otworami 0,9x0,9 mm. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 13 
 
Dotyczy: Zadanie 4 
Czy Zamawiający dopuści kanistry z dnem, które posiada delikatne wgłębienie? Rozwiązanie to nie jest gorsze od 
opisanego, gdyż pozwala stać kanistrowi prosto. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 14 
 
Dotyczy: Zadanie 3, poz.3 
Czy Zamawiający dopuści ksylen 5L, w opakowaniach z HDPE, zapobiegających utlenianiu się odczynnika z dnem, 
które posiada delikatne wgłębienie? Rozwiązanie to nie jest gorsze od opisanego, gdyż pozwala stać baniakowi 
prosto. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 15 
 
Dotyczy: Zadanie 5, poz.1 
Prosimy o dopuszczenie hematoksyliny wg. Mayera o kodzie C0303, lecz o składzie: chloral hydrate; 
2,2,2-trichloroethane-1,1-diol 3-5%, podanym przez producenta w karcie charakterystyki. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 16 
 
Dotyczy: Zadanie 8 
Prosimy o dopuszczenie nożyków o kącie żyletki 34 st. Niższy kąt natarcia ostrza względem tkanki  pozwala uzyskać 
lepsze rezultaty skrawania przy mniejszym zużyciu żyletki. Wynika to z faktu, iż cienkie ostrze łatwiej tnie materiał. 
Zastosowanie mniejszego kąta pozwala użytkownikowi na optymalizację procesu. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 17 
 
Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ. 
Czy Zamawiający w zadaniu nr  1 dopuści do zaoferowania Torebki biopsyjne rozm. 45 x 60 mm do bardzo drobnych 
wycinków, wykonane z białej, cienkiej dzianiny odpornej na wysoką temperaturę i odczynniki chemiczne takie jak: 
ksylen, aceton, alkohol, formalina, parafina, pakowane po 500 szt.z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości tj. 
6 op (a 500szt) ? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 18 
 
Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ. 

Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycji nr 1 i 2 wymaga opakowania kartonowego na 500 sztuk kasetek 
zaopatrzonego w podajnik kasetek? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 19 
 
Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ. 
Czy Zamawiający w pakiecie 3 pozycji nr 3 ze względów bezpieczeństwa dopuści ksylen 5L w metalowych puszkach z 
wygodnym uchwytem i płaskim dnem? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie nr 20 
 
Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ. 
Czy Zamawiający w zadaniu  nr 8 wymaga aby żyletki były kompatybilne z posiadanymi uchwytami do 
wykorzystania zużytych ostrzy firmy FEATHER modele F80 oraz F80 mini, tj, aby ostrza posiadały dwa otwory 
mocujące o wymiarach 8 x 2 mm w odległości 20 mm od końców? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
 
 
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 


