
Wodzisław Śląski, dnia 10.12.2012 r. 
DZP/5054/2012 

Wykonawcy biorący udział 
                                                                                                                     w postępowaniu 
 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego   22//2012/DZP/PN na dostawę odczynników, podłoży          

i testów bakteriologicznych oraz sprzętu laboratoryjnego. 

 

Pytanie dotyczące treści SIWZ: 
Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 
trzech lub czterech miejsc po przecinku? 
Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo 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 (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, 
końcówki czy szkiełka)”. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 

Pytania dotyczące projektu umowy: 
Dotyczy § 1 ust. 3 oraz ust. 4 
Z uwagi specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na podstawie 
ilości podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy Zamawiający nie rozważy możliwości 
zmiany zapisu na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji Umowy, jednak 
niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 

Dotyczy § 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu 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: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
Dotyczy § 4 ust. 2 
Składanie zamówień drogą telefoniczną działa na niekorzyść obu Stron, ponieważ powoduje 
niepotrzebne nieporozumienia. Pamiętajmy również, iż Ustawa Prawo zamówień publicznych nie 
dopuszcza formy porozumiewania się telefonicznego, zatem również korespondencja dotycząca 



umów przetargowych powinna odbywać się drogą pisemną. Wobec powyższego Zamawiający 
powinien wykreślić, że wzoru umowy, iż składanie zamówień będzie następować drogą 
telefoniczną. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 

Dotyczy § 4 ust. 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy na cito z: „3 dni roboczych” do „5 
dni roboczych” od momentu wpłynięcia zamówienia cząstkowego? 
Prośbę motywujemy faktem, iż dostarczany asortyment nie posiada bardzo krótkiego terminu 
ważności, przez co Zamawiający jest w stanie wcześniej określić wielkość zapotrzebowania i może 
wcześniej złożyć zamówienie, dzięki czemu Wykonawca będzie mógł terminowo zrealizować 
dostawę. Poza tym termin dostawy wynoszący 3 dni robocze jest nierealny, w przypadku, gdy 
Wykonawca korzysta z usług wynajętego przewoźnika. Zamówienie, które wpływa do wykonawcy 
jednego dnia najwcześniej może być zarejestrowane w dniu następnym, pod warunkiem, że będzie 
zawierało wszystkie niezbędne dane do prawidłowej realizacji zamówienia zgodnie z warunkami 
umowy. Wystawienie stosownych dokumentów WZ, spakowanie towaru następuje najczęściej 
trzeciego dnia po otrzymaniu zamówienia. Spedytor dostarcza towar w ciągu 48 godzin (kolejne 
dwa dni), a zatem termin 5 dni roboczych jest terminem minimalnym na zrealizowanie zamówienia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. 
Dotyczy § 4 ust. 5 oraz ust. 6 
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 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 …. 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. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 

Dotyczy § 5 ust. 1 b) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę zmianę zapisu dotyczącego kar umownych z: „…3% wartości 
umownej produktów/wyrobów nie dostarczonych w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki…” 
na zapis: „…0,5% wartości niezrealizowanej części ZAMÓWIENIA za każdy dzień opóźnienia…”, 
z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?  
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
 



Pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia z pakietu nr 3: 
Dotyczy pozycji nr 8 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania szkiełek z krawędziami szlifowanymi czy szkiełek 
ciętych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający  wymaga zaoferowania szkiełek z krawędziami szlifowanymi. 
Dotyczy pozycji nr 12 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kuwet o pojemności 4,5ml? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

Dotyczy pozycji nr 14 oraz 15 
Czy Zamawiający życzy sobie zaoferowania końcówek standardowych (o standardowej jakości), 
czy Zamawiający oczekuje złożenia oferty na końcówki o podwyższonej jakości typu superior, jeśli 
tak to czy wymaga załączenia do oferty przetargowej próbek takich końcówek typu superior? 

Odpowiedź: 

Zamawiający życzy zaoferowania końcówek standardowych ( o standardowej jakości). 
Dotyczy pozycji nr 17 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w tej pozycji sterylnych pipetek Pasteura? Opis jaki 
znajduje się w tej pozycji sugeruje zaoferowania właśnie pipetek tego typu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zaoferowania w tej pozycji nie sterylnych pipetek Pasteura. 

Dotyczy pozycji nr 17 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pipetki transportowej typu Pasteura dł. 15 mm, o 
poj. użytkowej 1ml, z podziałką do 1,0ml co 0,25ml, wykonanej z PE, pakowanej indywidualnie w 
folię, sterylizowanej? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 
Dotyczy pozycji nr 27-29 
Prosimy o wyłączenie pozycji 27-29 do osobnego pakietu z uwagi na niejednorodność 
zamawianego asortymentu, co powoduje utrudnienie uczciwej konkurencji. Zbudowanie pakietu 
składającego się z produktów różnych producentów w takim zestawieniu ogranicza szansę złożenia 
oferty różnym oferentom a przez to preferuje wybrane firmy. Podzielenie pakietu według 
zaproponowanego przez nas schematu jest uzasadnione z punktu widzenia ekonomicznego.  
Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

Dotyczy formy spakowania w pakiecie nr 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na asortymentu w innych wielkościach opakowań z odpowiednim 
przeliczeniem wymaganej ilości?  
 
 
 



Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie  
Czy Zamawiający w Pakiecie 4, poz. 9 dopuści test z kontrolą dodatnią w postaci barwnego 

prążka kontrolnego na teście? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 
Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu 3 pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 25, 26, 27, 28, 29 do 

oddzielnego pakietu? Zwiększy to możliwość złożenia oferty większej liczbie oferentów? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie  
Czy Zamawiający w Pakiecie 3, poz. 7 i 18 dopuści probówki pakowane po 500sztuk? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie  
Czy Zamawiający w Pakiecie 3, poz. 17 miał na myśli pipety Pasteura o poj. 1ml? Czy 

Zamawiający dopuści takie pipetki o długości 14,5 cm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie  
Czy Zamawiający w Pakiecie 3, poz. 19 dopuści korki pakowane po 1000sztuk? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie  
Czy Zamawiający w Pakiecie 3, poz. 20 dopuści probówki o poj.5ml 12x86mm? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ 

Pytanie  
Czy Zamawiający w Pakiecie 3, poz. 22 dopuści wymazówki z podłożem transportowym 

pakowane po 150 i przeliczeniu oferty do pełnych dwóch opakowań czyli 300sztuk? 



Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie  
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością  do 3 

lub 4 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)? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

Termin, miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 
 
 

       DYREKTOR 
       Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc 

       im. dr A.Pawelca 
       w Wodzisławiu Śl. 

       Lek. med. Weronika Lach - Witych 


