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DZP- 01/39/2019 

WYKONAWCY 

 

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym na: „dostawę 

odczynników chemicznych i akcesoriów dla potrzeb Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o. o.”  

(nr sprawy: 39/2019). 

  

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela 

odpowiedzi na następujące pytania wniesione przez Wykonawców w trakcie niniejszego 

postępowania przetargowego, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem: 

 

Pytanie Nr 1: Pakiet 1, Poz. 1  

Czy Zamawiający dopuści parafinę w formie granulatu? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Zmodyfikowany załącznik nr 3 do SIWZ– Formularzu-asortymentowo-cenowym znajduje się do 

pobrania na stronie internetowej Zamawiającego  (www.szpitalczerniakowski.waw.pl/zamowienia-

publiczne). 

 

Pytanie Nr 2: Pakiet 3, Poz. 9   

Czy Zamawiający dopuści barwniki w opakowaniu 20 x 3 ml? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Zmodyfikowany załącznik nr 3 do SIWZ– Formularzu-asortymentowo-cenowym znajduje się do 

pobrania na stronie internetowej Zamawiającego  (www.szpitalczerniakowski.waw.pl/zamowienia-

publiczne). 

 

Pytanie Nr 3: Pakiet 7, Poz. 3   

Czy Zamawiający dopuści kasetki z prostokątnymi otworami 1 x 5 mm? Pozostałe parametry bez 

zmian. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
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Pytanie Nr 4: 

Prosimy o modyfikację zapisów § 7 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.  

Odpowiedź: Zgodnie z wymaganiami SIWZ. 

 

Pytanie Nr 5: Dotyczy wzoru 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”? 

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 150 zł.  

Odpowiedź: Zgodnie z wymaganiami SIWZ. 

 

Pytanie Nr 6: Pakiet 1 

Prosimy o dopuszczenie parafiny w postaci granulek. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Zmodyfikowany załącznik nr 3 do SIWZ– Formularzu-asortymentowo-cenowym znajduje się do 

pobrania na stronie internetowej Zamawiającego  (www.szpitalczerniakowski.waw.pl/zamowienia-

publiczne). 

 

Pytanie Nr 7: Pakiet 3 

Czy Zamawiający dopuści w poz.1 żel do kriostatu o pojemność 120ml z odpowiednim przeliczeniem 

ilości? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o argumentację i podanie zasadności wymogu. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, z zastrzeżeniem, że opakowanie inne niż pierwotnie 

wskazane przez Zamawiającego (a oferowane przez Wykonawcę) musi być opakowaniem 

oryginalnym (nie może być przelewane przez Wykonawcę w celu osiągniecia wymaganej przez 

Zamawiającego łącznej pojemności wynikającej z przemnożenia jednostki miary i ilości danego 

asortymentu). 
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Pytanie Nr 8: Pakiet 3 

Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 i 3 noże mikrotomowe o kącie żyletki 34°?  

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie Nr 9: Pakiet 3 

Czy Zamawiający dopuści w poz. 4 noże mikrotomowe o kącie żyletki 22° w opakowaniu po 50 szt.? 

Bardziej ostry kąt pozwala na szybsze uzyskanie precyzyjnych preparatów. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

 

Pytanie Nr 10: Pakiet 3 

Czy Zamawiający dopuści w poz. 4 noże mikrotomowe wykonane ze stali nierdzewnej odpornej na 

działanie niskich temperatur, o kącie żyletki 34 st., 50 szt. w opakowaniu? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie Nr 11: Pakiet 3 

Czy Zamawiający dopuści noże mikrotomowe jednorazowe do skrawania w kriostatach, wykonane ze 

stali nierdzewnej, o podwyższonej odporności, przeznaczone specjalnie do stosowania w kriostacie, 

odporne na działanie niskich temperatur, o kącie 35o, długości 80 mm, wysokości 8 mm, po 50 szt. w 

opakowaniu? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie Nr 12: Pakiet 3 

Prosimy o usunięcie zapisu, iż wszystkie oferowane ostrza w poz. 2, 3 i 4 powinny pochodzić od 

jednego producenta. Taki zapis jest bezzasadny, ponieważ noże powinny być dedykowane do cięcia 

konkretnego materiału i najlepsze dopasowanie można uzyskać oferując noże od różnych 

producentów. Nie będzie to powodować konieczności dokonywania częstych regulacji mikrotomów 

przy zmianie ostrza w czasie pracy, ze względu na ten sam kąt cięcia w przypadku wszystkich ostrzy. 

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o argumentację i podanie zasadności wymogu. W 

szczególności zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, przedmiotu zamówienia nie można opisywać w 

sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Wskazany przepis służy realizacji ustawowej 
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zasady uczciwej konkurencji (a w konsekwencji – m. in. zasady równego dostępu do zamówienia), 

wyrażonej w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. Naruszenie zasady wynikającej z art. 29 ust. 2 ustawy Pzp może 

mieć charakter bezpośredni (jeśli Zamawiający wprost stosuje nazwy własne wskazujące konkretnego 

wykonawcę lub produkt) lub pośredni (jeśli nazwy własne nie zostają wskazane, ale szczegółowy opis 

parametrów wskazuje na jeden konkretny produkt). Dodatkowo, działaniem wbrew zasadzie uczciwej 

konkurencji jest również zbyt rygorystyczne określenie wymagań co do przedmiotu zamówienia, które 

nie są uzasadnione, a jednocześnie ograniczają krąg wykonawców zdolnych do wykonania 

zamówienia. Ponadto należy wskazać, że naruszeniem zasady uczciwej konkurencji jest nie tylko opis 

przedmiotu zamówienia wskazujący na jeden konkretny produkt lub wykonawcę, ale także taki opis, 

który umożliwia dostęp do zamówienia kilku wykonawcom, jednocześnie uniemożliwiając go w 

sposób nieuzasadniony innym, którzy również byliby w stanie wykonać dane zamówienie. Dodać też 

należy, że w przypadku oceny konkretnego stanu faktycznego jako naruszenia zakazu 

sformułowanego w art. 29 ust. 2 ustawy wystarczającym jest uprawdopodobnienie utrudnienia 

konkurencji przy opisie przedmiotu zamówienia. 

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o argumentację i podanie zasadności wymogu. 

Odpowiedź: TAK, Zamawiający usuwa z Formularzu-asortymentowo-cenowym zapis, iż wszystkie 

oferowane ostrza w poz. 2, 3 i 4 powinny pochodzić od jednego producenta. 

Zmodyfikowany załącznik nr 3 do SIWZ– Formularzu-asortymentowo-cenowym znajduje się do 

pobrania na stronie internetowej Zamawiającego  (www.szpitalczerniakowski.waw.pl/zamowienia-

publiczne). 

Zamawiający dokonuje usunięcia zapisu w rozdz. I ust. 1. pkt. 3) lit. e) SIWZ tj. zapisu „wszystkie 

rodzaje oferowanych ostrzy muszą być wyprodukowane przez jednego producenta”. 

 

Pytanie Nr 13: Pakiet nr 3 

W pozycjach 2,3,4 są noże do mikrotomu. Wymóg kompatybilności z miniuchwytem o długości 80 

mm wskazuje na uchwyt F80 mini, co jest w rzeczy samej wskazaniem na producenta co też uczynił 

Zamawiający opisanych w tych pozycjach noży niskoprofilowych, ponieważ uchwyty do noży 

F80mini kompatybilne są wyłącznie z nożami tego samego producenta (Feather). Zatem  wymóg 

kompatybilności służy ograniczeniu konkurencji, a nie uzyskaniu określonych parametrów, gdyż nie 

wpływa to ani na jakość cięcia, ani na kompatybilność z mikrotomem. Uchwyty te są plastikowym 

elementem służącym do mocowania zużytych noży Feather, dzięki czemu istnieje możliwość 

dodatkowego użycia noży np. w procesie obróbki materiału.  Taką samą funkcję pełnią dostępne u 
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innych producentów uchwyty do noży typu mini. Wobec czego aktualny opis przedmiotu zamówienia 

dla ww. pozycji narusza art. 29 ust. 3 oraz art. 7 ust. 3 PZP. 

Odpowiedź: : Nie, Zamawiający nie wskazuje na producenta, jedynie na potrzebę – nóż ma 

pasować do uchwytu, który jest w posiadaniu Zamawiającego (jest to uchwyt F80 mini) i nie ma 

potrzeby zakupu nowego uchwytu. 

 

Pytanie Nr 14: Pakiet 5 

Czy Zamawiający dopuści szkiełka mikroskopowe pokryte silanem na tej samej stronie co pole do 

opisu, przeznaczone do badań immunohistochemicznych? 

Prosimy o doprecyzowanie i wyjaśnienie terminu w poz. 3, tj. „bezbarwna przejrzystość” 

Czy Zamawiający w poz. 3 oczekuje szkiełek ze szkła super-białego w plastikowym opakowaniu bez 

zawiasów, nie pakowanych hermetycznie dodatkowo w folię aluminiową? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza szkiełka mikroskopowe pokryte silanem na tej samej stronie co 

pole do opisu . Bezbarwna przejrzystość dotyczy szkła wysokiej jakości bez skaz, krystalicznego. 

Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie Nr 15: Pakiet 6 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w poz. 1 na odwapniacz w opakowaniach po 1L w ilości 25 szt.? W 

przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o argumentację i podanie zasadności wymogu. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, z zastrzeżeniem, że opakowanie inne niż pierwotnie 

wskazane przez Zamawiającego (a oferowane przez Wykonawcę) musi być opakowaniem 

oryginalnym (nie może być przelewane przez Wykonawcę w celu osiągniecia wymaganej przez 

Zamawiającego łącznej pojemności wynikającej z przemnożenia jednostki miary i ilości danego 

asortymentu). 

 

Pytanie Nr 16: Pakiet nr 6 

Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści medium w aerozolu o poj. 200 ml? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, z zastrzeżeniem, że opakowanie inne niż pierwotnie 

wskazane przez Zamawiającego (a oferowane przez Wykonawcę) musi być opakowaniem 

oryginalnym (nie może być przelewane przez Wykonawcę w celu osiągniecia wymaganej przez 

Zamawiającego łącznej pojemności wynikającej z przemnożenia jednostki miary i ilości danego 

asortymentu). 
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Pytanie Nr 17: Pakiet 7 

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści torebki o wymiarach 31x43 mm? W przypadku negatywnej 

odpowiedzi prosimy o argumentację i podanie zasadności wymogu. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Zmodyfikowany załącznik nr 3 do SIWZ– Formularzu-asortymentowo-cenowym znajduje się do 

pobrania na stronie internetowej Zamawiającego  ( www.szpitalczerniakowski.waw.pl/zamowienia-

publiczne). 

 

Pytanie Nr 18: Pakiet 8 

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści kasetki z otworami o wymiarach 1x5 mm? 

Odpowiedź: Pakiet nr 7 poz. 3  - Kasetki. 

 Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie Nr 19: Pakiet 7 

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści kasetki z otworami o wymiarach 1,6 x 1,6 mm? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie Nr 20: Pakiet 7 

Czy Zamawiający w pozycji 4 oczekuje kasetek z przykrywką na zawiasie? 

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie Nr 21: Pakiet nr 6 

Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści medium w aerozolu o poj. 325 ml? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, z zastrzeżeniem, że opakowanie inne niż pierwotnie 

wskazane przez Zamawiającego (a oferowane przez Wykonawcę) musi być opakowaniem 

oryginalnym (nie może być przelewane przez Wykonawcę w celu osiągniecia wymaganej przez 

Zamawiającego łącznej pojemności wynikającej z przemnożenia jednostki miary i ilości danego 

asortymentu). 

 

Pytania nr 22:   

Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści medium w aerozolu o poj. 236 ml? 
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Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, z zastrzeżeniem, że opakowanie inne niż pierwotnie 

wskazane przez Zamawiającego (a oferowane przez Wykonawcę) musi być opakowaniem 

oryginalnym (nie może być przelewane przez Wykonawcę w celu osiągniecia wymaganej przez 

Zamawiającego łącznej pojemności wynikającej z przemnożenia jednostki miary i ilości danego 

asortymentu). 

 
 

Zamawiający działając na podstawie art. 12a ustawy Prawo zamówień publicznych informuje 

o modyfikacji treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym Nr 582662 – N - 2018 z dnia 06.08.2018 r., 

w związku z ww. modyfikacją terminu składania i otwarcia ofert zostaje przesunięty na dzień 

21.08.2018 roku na godzinę 12.00. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21.08.2018 roku                 

o godzinie 12.15.  

 

Z poważaniem  

 

Zarząd Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. 

 


