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Wyjaśnienia do zapytania 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:  

„ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO DLA POTRZEB 
ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W MYSZKOWIE” 

   
W związku z zapytaniami do treści zapytania w przedmiotowym postępowaniu wyjaśniamy, co 
następuje:  
 
Pytanie Nr 1 - Dotyczy formularza cenowego 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów 
z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku? 
Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa 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 (nie ma, bowiem możliwości 
zakupienia jednej sztuki końcówki, czy szkiełka). (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt 
UZP/ZO/0-2546/06). 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie podawania cen jednostkowych za 1 
szt. Wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku. 
 
Pytanie Nr 2 - Dotyczy § 3 ust. 5 projektu 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 200 zł netto”? 
Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 200 z. 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. 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do umowy sformułowania "Zamawiający 
będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia 
jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 200 zł netto". 
 
Pytanie Nr 3 - Dotyczy § 3 ust. 6 projektu umowy 
Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu, w którym Wykonawca ma załatwić reklamację na termin 
realny tj. 
- dla reklamacji ilościowych – realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 3 dni robocze od 
chwili jej otrzymania, 
 
- dla reklamacji jakościowych - realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 5 dni roboczych 
od chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru.  
Wykonawca, aby rozpatrzyć reklamację jakościową musi najpierw zbadać reklamowany 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 …. dni jest trudne do wykonania. 
W razie pozostawienia dotychczasowego zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów 
kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego. 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania dla reklamacji ilościowych. Zamawiający wyraża 
zgodę na zmianę czasu reklamacji dla reklamacji jakościowych.  
 
 



Pytanie Nr 4 - Dotyczy § 6 ust. 1 projektu umowy 
Prosimy o zmianę zapisu „(…) 5% wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy” na „(…) 1% 
wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy” ? 
Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości 
kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym 
wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam 
Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar. 
Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar 
umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie 
prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy 
okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za 
dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w wysokości 5% jest wysoce niesprawiedliwe i na 
gruncie prawa cywilnego obecna wysokość odsetek, którą Zamawiający narzuca, może zostać uznana 
za świadczenie nienależne, dające w skali roku odpowiednio 1825% wartości zamówionej dostawy. W 
tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, 
gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary 
umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku 
braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie gdy będą one naliczane, 
Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za 
tym idzie ochrony swoich interesów.    
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania. 
 
Pytanie Nr 5 - Dotyczy przedmiotu zamówienia – pozycja 10 
a) Czy Zamawiający wyrazi zgoda na zaoferowanie ez z drutu kantalowego ᴓ 0,6? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 
b) Jakiej pojemności oczka oczekuje Zamawiający 1ul czy 10ul?    
Odp.: Zamawiający oczekuje ezy bakteriologicznej kalibrowanej o pojemności 10 ul. 
 
Pytanie Nr 6 - Dotyczy przedmiotu zamówienia – pozycja 13 i 14 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie zestawu: wymazówki w probówkach transportowych 
(pustych bez podłoża) jako równoważnego produktu? 
Opis wymazówki: 
Wymazówki z trzonkiem z tworzywa o śr. ~2,5 mm i długości trzonka wraz z korkiem w kolorze 
czerwonym ~165 mm, z główką z wiskozy o śr. ~5 mm, w probówce z PP o śr ~12 mm, z 
perforowaną nalepką do opisu - plombą, pakowane indywidualnie w opakowanie foliowe, 
sterylizowane radiacyjnie (STERYLNE R). Całkowite wymiary zestawu: śr.~12 mm i dł. ~170 mm, 
MDD - w torbie foliowej 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie Nr 7 - Dotyczy przedmiotu zamówienia – pozycja 14 
W przypadku braku zgody na pyt. Nr 6 prosimy o dopuszczenie w poz. 14 probówek o poj. 11 ml 
wymiar 16x100 ml, informujemy iż wymazówka z poz. 13 będzie wymagała skrócenia przed 
włożeniem do probówki. 
Odp: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 
Pytanie Nr 8 - Dotyczy przedmiotu zamówienia  
Czy zamawiający wymaga na pasku diagnostycznym pola kompensacyjnego w celu eliminacji wpływu 
ciemnej barwy moczu ? 
Odp.: Tak, Zamawiający wymaga, aby zaoferowane paski diagnostyczne posiadały pole 
kompensacyjne w celu eliminacji wpływu ciemnej barwy moczu. 
 
Pytanie Nr 9 - Dotyczy przedmiotu zamówienia Pozycja 1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pojemnik o objętości użytkowej 100 ml i pojemności całkowitej 120 
ml? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 1 formularza asortymentowo -
cenowego (załącznik 2 do zapytania) niesterylnych pojemników na mocz o objętości 
użytkowej 100 ml i pojemności całkowitej 120 ml. 



 
Pytanie Nr 10 - Dotyczy przedmiotu zamówienia Pozycja 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na probówki pakowane po 1000 szt.? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 5 formularza asortymentowo-
cenowego (załącznik 2 do zapytania ofertowego) probówek przeźroczystych, 
okrągłodennych z PZ o poj. 4 ml pakowane po 1000 szt. 
 
Pytanie Nr 11 - Dotyczy przedmiotu zamówienia Pozycja 14 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na probówki z namalowanym polem do opisu? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 14 formularza asortymentowo-
cenowego (załącznik 2 do zapytania ofertowego) probówek z namalowanym polem do 
opisu. 
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