
 
Gryfino, 14.11.2018 r. 

Pytanie nr 1 

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: Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie 

mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie 

ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej 

Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 

1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez 

zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku 

nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z 

dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować 

postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym 

i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw 

będących przedmiotem zamówienia”. 

Odpowiedź: Zamawiający nie może zagwarantować. 

Pytanie nr 5 

Dotyczy wzoru 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.). 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Sposób, podstawy i wysokość naliczania odsetek 

regulują przepisy powszechnie obowiązujące 

Pytanie nr 7 

Dotyczy wzoru umowy 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o modyfikację zapisów wzoru umowy w §3 

ust. 2 na: 



„…2.W przypadku, gdy Zamawiający nie zamówi w okresie obowiązywania niniejszej umowy, całości 

przedmiotu zamówienia, okres obowiązywania umowy może ulec przedłużeniu do czasu całkowitego 

zrealizowania umowy, nie dłużej jednak niż na okres 12 miesięcy od dnia jej podpisania,  z 

uwzględnieniem corocznej aktualizacji cen przez Wykonawcę w tym czasie, za wyjątkiem 

przedłużenia umowy o maksymalny czas 6 miesięcy….” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Umowa będzie zawarta na 18 m-cy. 

Pytanie nr 8 

Pakiet 1, poz. 2 

Prosimy o dopuszczenie pojemnika histopatologicznego o poj. 520 ml z zamknięciem na wcisk. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Prosimy o dostarczenie próbek. 

Pytanie nr 9 

Pakiet 1, poz. 3 

Prosimy o dopuszczenie pojemnika histopatologicznego o poj. 1200 ml z zamknięciem na wcisk. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie nr 10 

Pakiet 1, poz. 4 

Prosimy o dopuszczenie pojemnika histopatologicznego o poj. 2300 ml. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie nr 11 

Pakiet 1, poz. 5 

Prosimy o dopuszczenie pojemnika histopatologicznego o poj. 3400 ml. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie nr 12 

Pakiet 1, poz. 6 

Prosimy o dopuszczenie pojemnika histopatologicznego o poj. 5600 ml. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie nr 13 

Pakiet 1, poz. 4,5,6 

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. Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia "W sprawie 

standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii" wymaga 

się aby "materiał pobrany do badania umieszczony został w pojemniku oznaczanym w 

sposób umożlwiający identyfikację pacjenta albo zwłok, od których został pobrany". 

Jednocześnie Rozporządzenie wskazuje iż: "Pozostały po wykonaniu bloczków parafinowych 



materiał tkankowy przechowuje się przez okres co najmniej 28 dni od dnia ustalenia 

rozpoznania patomorfologicznego, w tym w wyniku badania pośmiertnego. Po upływie 

tego okresu materiał tkankowy jest poddawany utylizacji zgodnie z przepisami 

dotyczącymi postępowania z odpadami medycznymi." Oznacza to, iż pojemnik, w którym 

materiał jest przechowywany powinien być wysokiej jakości, a oznakowanie materiału musi 

pozwalać na jednoznaczne zweryfikowanie pacjenta, od którego pochodzi. Etykieta lub 

oznakowanie  w postaci nadruku lub techniki IML uniemożliwia przypadkowe zamazanie napisu 

poprzez kontakt z tuszem jak dzieje się  w przypadku zwyklej etykietki papierowej z drukarki  ( takie 

pojemniki również są dostępne na rynku). Pragniemy również zwrócić uwagę, iż zgodnie z tym 

samym rozporządzeniem: wymagane są "procedury dotyczące: transportu materiału do 

zakładu patomorfologii, zakładu albo pracowni cytomoetrii przepływowej i 

postepowania w przypadku uszkodzenia pojemników lub opakowań zbiorczych podczas 

transportu, zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17020" w związku z czym pojemniki powinny 

również spełniać wszystkie kryteria mogące podlegać ocenie podczas inspekcji w tym oznakowanie 

w czasie transportu, na co pośrednio wskazuje powyższa norma określająca wymagania dotyczące 

działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję. Zatem Zwracamy się do 

zamawiającego o potwierdzenie iż oferowane pojemniki muszą bezwzględnie posiadać na stałe 

przytwierdzone oznakowanie np. w postaci: wysokiej jakości etykiety lub  nadruku lub oznakowania 

w postaci techniki IML wraz z informacjami dotyczącymi transportu materiału w formalinie. W 

przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wskazanie powodu, oraz określenie czym kieruje 

się Zamawiający w stosowaniu produktów, które nie są dostosowane do specjalistycznego 

zastosowania jakim jest diagnostyka materiału onkologicznego.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza wymóg stałego oznakowania. 

Pytanie nr 14 

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. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza wymóg posiadania oznaczeń. 

 
 
Pozostałe odpowiedzi na pytania w opracowaniu. 

 
 
  


