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Toszek, 17.12.2019 r. 

         
 
 

  

dotyczy: postępowania nr 24/PN/DEG/AS/2019 na dostawę odczynników i podręcznego sprzętu 

laboratoryjnego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku 

 

 
 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst 

jednolity Dz.U. 2019 poz. 1843) Zamawiający udostępnia treść zapytań odnośnie Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami: 
 

Pytania z dnia 13.12.2019 r. 

Pytanie 1: 

Projekt umowy: 

Dotyczy § 3 ust. 2 oraz § 4 ust. 2 

W związku z tym, iż umowa zawierana jest z wykonawcą na okres 12 miesięcy, a zamówienia 

Zamawiający będzie składał sukcesywnie, czyli według aktualnych potrzeb, czy nie zasadne byłoby 

skrócenie terminu ważności dostarczanego towaru do 9 m-cy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zgadza się na skrócenie terminu ważności dostarczanego towaru do 9 m-cy, gdyż nie 

jest w stanie przewidzieć tempa zużycia różnych artykułów, a z powodów oczywistych nie może 

pracować na przeterminowanych artykułach, co mu zagraża przy krótkim terminie ważności towaru. 
 

Pytanie 2: 

Projekt umowy: 

Dotyczy § 4 ust. 5 

Z uwagi specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na podstawie 

ilości podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy Zamawiający wyrazi zgodę na  wprowadzenie 

zapisu: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji Umowy, jednak niezrealizowana 

wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego przez Wykonawcę zapisu: 

,,Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji Umowy, jednak niezrealizowana wartość 

umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”. 
 

Pytanie 3: 

Projekt umowy: 

Dotyczy § 4 ust. 4 

 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu 4 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: 
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Nie, zamawiający nie wyraża zgody na określenie minimalnej wartości zamówienia jednostkowego na 

150 zł. netto, gdyż nieprzewidziane sytuacje mogą zmusić Zamawiającego do pilnego zamówienia   

towaru o niższej wartości niż sugerowana w zapytaniu kwota. 
 

Pytanie 4: 

Projekt umowy: 

Dotyczy § 4 ust. 10 

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu, w którym Wykonawca ma 

załatwić reklamację na termin realny tj.  

- dla reklamacji ilościowych – realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 5 dni robocze od 

chwili jej otrzymania,  

- dla reklamacji jakościowych - realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 7 dni roboczych 

od chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru.   

Wykonawca, aby rozpatrzyć reklamację jakościową musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie 

podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, 

co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 5 dni jest 

trudne do wykonania.  
 

Odpowiedź: 

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację ww. zapisu. 

 

Pytanie 5: 

Projekt umowy: 

Dotyczy § 9 

Czy Zamawiający rozważy wprowadzenie w powyższym paragrafie ustępu mówiącego, że: 

 Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 1 miesięcznym wypowiedzeniem, 

 Rozwiązanie, o którym mowa w pkt. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać 

uzasadnienie pod rygorem nieważności, 

 Każda ze stron może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia 

postanowień niniejszej umowy? 
 

Odpowiedź: 

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie ww. zapisu. 
 

Pytanie 6: 
Dotyczy pakietu III, pozycja 1  

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania probówek typu Eppendorf z płaski zatrzaskowym, 

zintegrowanym z probówką wieczkiem, dzięki któremu możliwe jest opisywanie próbki na wierzchniej 

stronie korka oraz z zamknięciem typu Safe Lock?  

Bezpieczne zamknięcie tzw. Safe Lock uniemożliwia przypadkowemu otwarciu się probówki np. 

podczas jej wirowania przy wysokich obrotach.    
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga zaoferowania specjalnych probówek typu Eppendorf z zamknięciem typu 

Safe  Lock oraz z wieczkiem przystosowanym do opisywania próbek. 

 

Pytanie 7: 

Dotyczy pakietu III, pozycja 15  

Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający wymaga aby w celu poprawy czytelności skali i tym samym 

prawidłowości odczytu wyników nadruk skali na rurce był w kolorze zielonym (kolor zielony jest 

kolorem najbardziej kontrastującym w stosunku do koloru czerwonego)? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga konkretnego koloru nadruku skali na rurce. Kolory nadruków skali na 

rurkach do OB., które są dostępne na rynku zadawalają Zamawiającego. 
 

Pytanie 8: 
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Dotyczy pakietu III, pozycja 15  

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania probówek z polem do opisu w formie 

nadruku (z możliwością lepszej obserwacji zawartości w probówce) czy może nalepki, która zasłania 

część probówki, a tym samym ogranicza pole widzenia zawartości? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga konkretnego sposobu opisu probówki. Zarówno nadruk jak i nalepka będą 

akceptowane przez Zamawiającego. 

 

Pytanie 9: 
Dotyczy pakietu III, pozycja 31  

Czy zamawiający wyrazi zgodę na pojemnik o kształcie w przekroju (widocznym z góry): prostokąta  

z zaokrąglonymi rogami (pojemnik widoczny na zdjęciu), pozostałe parametry bez zmian? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy w przypadku braku zgody na powyższe Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji do 

osobnego pakietu? 
 

Odpowiedź: 

Tak, gdyż widoczny na zdjęciu pojemnik ma w przekroju wymagany kształt prostokąta. 

 

Pytanie 10: 

Dotyczy Pakietu nr III 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu III pozycji: 

1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 29?  

Wydzielenie pakietu zwiększy konkurencyjność i pozwoli na wybór najkorzystniejszej oferty. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu III poz. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

29, celem stworzenia osobnego pakietu, gdyż zgodnie z zwiedzą Zamawiającego asortyment zawarty 

w/w pozycjach znajduje się w ofercie każdej firmy oferujące sprzęt laboratoryjny z tworzyw sztucznych 

oraz pomocniczy sprzęt laboratoryjny. 

 

 

Pytanie 11: 

 dot. pakietu XI: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin ważności dla poz. 6 i 8 wynosił min. 5 miesięcy od daty 

dostawy oraz wprowadzi stosowny zapis do umowy §4 ust. 3?  

Uzasadnienie: ze względu na skład i komponenty nie można określić terminu ważności odczynników na 

minimum określone w SIWZ – 7 miesięcy. Ponad to biorąc pod uwagę zapotrzebowanie ilości 

odczynników w pozycji nr 6 i 8 (w okresie 12 miesięcy 5 opakowań), wystarczający będzie termin 

trwałości na poziomie 2-4 miesięcy. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę minimalnego terminu ważności na 5 miesięcy w poz. 6 i 8 

pakietu XI.  
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Uzasadnienie: Istnieje prawdopodobieństwo, iż krótszy termin ważności zestawu odczynnikowego, 

(proponowane 5 miesięcy od daty otrzymania zestawu), gdzie w opakowaniu jest 60 testów nie pozwoli 

Zamawiającemu wykorzystać wszystkich testów z opakowania i narazi Zamawiającego na straty 

finansowe.  
 

Pytanie 12: 

dot. pakietu XI: 

Czy Zamawiający odstąpi od wersji papierowej i wyrazi zgodę aby karty charakterystyk substancji 

niebezpiecznych były dostępne na stronie www oferenta, z której można pobrać wymagane dokumenty?  
 

Odpowiedź: 

Nie. Zamawiający wymaga dostarczenia kart charakterystyki substancji niebezpiecznych w formie 

papierowej po wyborze oferty, a przed podpisaniem umowy  
 

Pytanie 13: 

Pytania do Umowy (zał. nr 6): 

§4 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:  

,,Uprawniony przedstawiciel Odbiorcy zobowiązuje się każdorazowo e-mailem zgłosić 

zapotrzebowanie na dane zamówienie na adres: ……………….”?  

Uzasadnienie: Wykonawca planuje w najbliższym czasie zrezygnować z użytkowania faksu jako środka 

komunikacji. W bezpieczeństwie o poprawienie i sprawne odbieranie korespondencji przez cały okres 

trwania umowy, zwracamy się z prośbą o modyfikację powyższego postanowienia. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje ww. zapisu i wykreślenia faksu. Tym samym zmianie 

ulegną zapisy SIWZ w Rozdz. II pkt 3.3. oraz Projekcie umowy – zał. nr 6 do SIWZ-  §4 ust. 4. 
 

Pytanie 14: 

Pytania do Umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie cen jednostkowych brutto, a co za tym idzie wartości 

brutto umowy, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuścił zmianę umowy w przypadku zmiany stawki VAT w projekcie umowy – 

załącznik nr 6 do SIWZ - §7 ust. 1 ppkt b). 

 

Pytanie 15: 

Pytania do Umowy 

Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez 

producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, 

zgodnie z zapisami Ustawy o VAT? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez 

producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT 

 

Pytanie 16: 

Pytania do Umowy 

Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany 

klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z 

zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany 

klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z 

zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto 

 

Pytanie 17: 

Pytania do Umowy 
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Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany umowy mogą 

nastąpić również w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, 

literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących 

zmiany celu i istoty umowy? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dodaje w projekcie umowy zapisu, że zmiany umowy mogą nastąpić również w 

przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, 

numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień ponieważ są to zmiany nieistotne i nie trzeba ich 

przewidywać w zmianach do umowy . 
 

Pytanie 18: 

Pytania do Umowy 

Czy Zamawiający dopuści aneksowanie ze względu na zamianę oferowanego produktu na produkt 

równoważny w przypadku zmiany produktu lub producenta sprzętu? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza aneksowania ze względu na zamianę oferowanego produktu na produkt 

równoważny w przypadku zmiany produktu lub producenta sprzętu. Zmiany z zakresie przedmiotowym 

w formie aneksu są możliwe tylko w przypadku wycofania go z obrotu na rynku. 

 

Pytanie 19: 

Pytania do Umowy 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zamiennika o parametrach nie gorszych od 

proponowanego w umowie po powiadomieniu Zamawiającego  w wypadku wystąpienia przejściowego 

produktu? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania zamiennika o parametrach nie gorszych od proponowanego 

w umowie po powiadomieniu Zamawiającego w wypadku wystąpienia przejściowego produktu. 

Zmiany z zakresie przedmiotowym w formie aneksu są możliwe tylko w przypadku wycofania go z 

obrotu na rynku. 

 

Pytanie 20: 

Pytania do Umowy 

Czy Zamawiający wprowadzi możliwość wstrzymania dostaw w przypadku nierealizowania płatności? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wstrzymanie dostaw w przypadku nierealizowania płatności. 
 

Pytanie 21: 

Pytania do Umowy 

Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie zaistnienia niniejszej 

sytuacji, możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, o innej nazwie, 

kodzie i/lub sposobie opakowania produktu oraz zbliżonych parametrach jakościowych w stosunku do 

produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy, jest on niedostępny u producenta? W przypadku innego sposobu pakowania (konfekcji), 

cena za opakowanie zbiorcze oferowanego zamiennika zostałaby przeliczona w ten sposób, że cena za 

sztukę lub oznaczenie zamiennika byłaby równa cenie za sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego 

się danej pozycji umowy. 

Uzasadnienie: Wprowadzenie niniejszego zapisu pozwoli zarówno na zabezpieczenie ciągłości procesu 

diagnostycznego i uchroni, zarówno Zamawiającego oraz Wykonawcę przed nieoczekiwanymi oraz 

niezależnymi od nich skutkami wypadków losowych, do których mogą należeć: czasowa awaria linii 

produkcyjnej u producenta, czasowe wycofanie produktu przez producenta brak dostępności surowców, 

niekorzystne zmiany makroekonomiczne czy wpływ klęsk żywiołowych. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy w 

sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on niedostępny u producenta. Zmiany z 
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zakresie przedmiotowym w formie aneksu są możliwe tylko w przypadku wycofania go z obrotu na 

rynku. 

 

Pytanie 22: 

W przypadku konieczności dostarczenia dokumentów w postaci papierowej, czy Zamawiający wyrazi 

zgodę na przesłanie ich w postaci zbindowanych tomów, gdzie poświadczenie za zgodność będzie 

widniało tylko na pierwszej stronie tomu dla jego pozostałych stron? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie określił szczegółowo poświadczenia za zgodność. Dopuszcza przesłanie ich w postaci 

zbindowanych tomów, gdzie poświadczenie za zgodność będzie widniało tylko na pierwszej stronie 

tomu dla jego pozostałych stron. 
 

Pytanie 23: 

Czy Zamawiający dopuści możliwość załączenia dokumentacji przetargowej w postaci plików 

nagranych na płycie CD wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność kopii na płycie z 

elektronicznymi pierwowzorami? 
 

Odpowiedź: 

Nie. Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci papierowej oraz  wymaga dostarczenia kart 

charakterystyki substancji niebezpiecznych w formie papierowej po wyborze oferty, a przed 

podpisaniem umowy  

 

Pytanie 24: 

Czy Zamawiający po podpisaniu umowy, w trakcie jej realizacji dopuści możliwość dostarczania 

dokumentacji produktowej do dostaw ( specyfikacje produktów) w formie elektronicznej? 
 

Odpowiedź: 

Nie. Zamawiający nie dopuszcza dostarczania dokumentacji produktowej do dostaw  w formie 

elektronicznej. 

 

Pytania z dnia 16.12.2019 r. 

 

Pytanie 25: 

Dotyczy: Pakiet 3 poz. 3  

Czy Zamawiający dopuści probówki o wymiarach 12x56mm? Reszta parametrów bez zmian. 
 

Odpowiedź: 

Tak. Zamawiający dopuści probówki o wymiarach  12x56mm. Tym samym zmianie ulegną zapisy 

SIWZ w Formularzu Cenowym w zakresie pakietu III – załącznik nr 2/III do SIWZ str. 1/4 poz. 3 

 

 

Pytanie 26: 

Dotyczy: Pakiet 3 poz. 3  

Czy Zamawiający dopuści probówki o wymiarach 11,5x55mm? Reszta parametrów bez zmian. 
 

Odpowiedź: 

Nie. Zamawiający nie dopuści probówki o wymiarach 11,5x55mm w pakiecie III poz. 3 

 

Pytanie 27: 

Dotyczy: Pakiet 3 poz. 12 

Czy Zamawiający dopuści końcówki typu Gilson w kolorze żółtym? Reszta parametrów bez zmian. 
 

Odpowiedź: 

Nie. Zamawiający nie dopuści końcówki typu Gilson w kolorze żółtym, gdyż w tym kolorze 

wymagamy końcówek typu Eppendorf. 

 

Pytanie 28: 

Dotyczy: Pakiet 3 poz. 20 
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Czy Zamawiający ma na myśli kapilary o długości 75mm i pojemności 75ul? 
 

Odpowiedź: 

Tak. Zamawiający ma na myśli kapilary o długości 75mm i pojemności 75ul. 
 

Pytanie 29: 

Dotyczy: Pakiet 3 poz. 30 

Czy Zamawiający ma na myśli kapilary hematokrytowe? Czy Zamawiający dopuści kapilary pakowane 

po 1000szt.? 
 

Odpowiedź: 

Wymienione kapilary mogą służyć jako hematokrytowe. Zamawiający nie dopuszcza kapilar 

pakowanych po 1 000 szt. Wymaga pakowanych po 100 szt. zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 30: 

Dotyczy: Pakiet 3 poz. 33 

Czy Zamawiający mógłby wyłączyć tą pozycję i utworzyć z niej osobny pakiet? 

 

Odpowiedź: 

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie tej pozycji z pakietu. 

 

Pytanie 31: 

Dotyczy: Umowa 

Czy Zamawiający dopuści, aby odejść od wymogu posiadania statusu przedmiotów medycznych przez 

część asortymentu? Termometr, cylindry, pisaki, markery, timer, statyw obrotowy, tryskawka czy 

chociażby pojemniki na odpady, to artykuły spotykane najczęściej ze stawką VAT 23%. Artykuły te nie 

odbiegają jakością i z powodzeniem odnajdują zastosowanie w  placówkach medycznych. 
 

Odpowiedź: 

Zgodnie z  zapisami § 3 ust. 1 projektu umowy – załącznik nr 6 do SIWZ: „Przedmiot umowy musi 

bezwzględnie spełniać wymagania Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst 

jednolity Dz.U. 2019, poz. 175), a w szczególności musi być dopuszczony do obrotu i używania 

oraz posiadać oznakowanie CE, o ile wymóg oznakowania dotyczy danego asortymentu” Dotyczy 

to tylko tego asortymentu, którego dotyczy ten wymóg. 

 

 

Z poważaniem: 

 

        Z-ca Dyrektora 

 ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych 

                      inż. Erwin Janysek 
  
 

 

 

 

 

 

 


