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WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/61/2017, pn. Dostawa sprzętu dla zakładów 

patomorfologii dla SPWSZ w Szczecinie. 
 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony 

w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j.w. zostały złożone pytania do treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 
Pytania Wykonawcy: 

 

ZESTAW 3 

Zadanie nr  1. Procesor Tkankowy , zał. nr 5 - Wykaz Dostaw 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu ofertę, która w wykazie dostaw poda 3 procesory i cenę niższą  o 2 %  

od wymaganej w SIWZ  ? 
 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 

ZESTAW 4 

Pytanie 1  
Dotyczy : zadanie 3 – cieplarka ( załącznik nr 1.3 SIWZ pkt 24) 

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu by cieplarka była wyrobem medycznym w rozumieniu  
ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. ?  

Cieplarka jest wyrobem ogólnolaboratoryjnym który nie podlega obowiązkowi wpisu do rejestru 

wyrobów medycznych. Dla produktów ogólnolaboratoryjnych producent nie ma obowiązku 
wystawiania Deklaracji Zgodności. Nie podlegają  również one kwalifikacji jako wyroby medyczne 

w rozumieniu ustawy z dn 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych  i zostały przez polskiego 
ustawodawcę  obłożone 23 % stawką VAT. Nie dyskwalifikuje to jednak w/w produktów do 

stosowania w placówkach lecznictwa. 
 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, aby cieplarka była produktem do stosowania 

w placówkach lecznictwa. 
 

Pytanie 2 
Dotyczy: projekt umowy – załącznik nr 4 do SIWZ 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o modyfikację projektu umowy w zakresie § 7 ust 1 pkt 

1), 2) dotyczącej kar umownych naliczanych w obecnym kształcie od całości wartości umowy nie 
zaś od wartości niedostarczonej w terminie partii towaru lub niewykonanej w terminie usługi 

serwisowej dla danego urządzenia z poszczególnych zadań.  
 Zamawiający w § 7 ust 1 pkt 1), 2) w sposób nie do zaakceptowania przez Wykonawcę określił 

wielkość kary umownej liczonej od wartości umowy tj. sumy wartości wszystkich zadań w ramach 
których konkretnemu wykonawcy zostało udzielone zamówienie. Kara umowna ma z zasady 

charakter dyscyplinujący zaś ustalone w obecnym kształcie wartości są zbyt wygórowane oraz 

niewspółmierne do wartości zamówienia. Przyjmując za naczelna zasadę, iż umowy powinny być 
zawierane z poszanowaniem zasady równości stron Zamawiający winien tak określić warunki 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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stosowania kar by miały one definitywnie charakter dyscyplinujący a nie jak w obecnej formie 
sądzić można  charakter zarobkowy. Dla przykładu : Wykonawca, którego oferta najkorzystniejsza 

opiewa na całość tj. 7 zadań (co nie jest wykluczone) kara umowna za opóźnienie w reakcji 

serwisu osiągnąć może nawet kilkanaście tys. zł brutto za 1 dzień zwłoki (!) samej reakcji serwisu 
nie wspominając o możliwych perturbacjach przy czynności samej naprawy lub opóźnienia w 

dostawie np. procesora tkankowego z pakietu nr 1 oferowanego w kwocie średnio 70 000,00 
brutto.  

Mając na uwadze powyższe wnosimy o modyfikację zapisów umownych w powyższym zakresie jak 
niżej: 

Obecna forma brzmi: 

§ 7 
Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach oraz 
wysokościach: 

1) za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 

1 Umowy- w wysokości 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy 
za każdy dzień opóźnienia. 

2) za opóźnienie Wykonawcy w realizacji świadczeń z tytułu gwarancji, w tym w szczególności za 
opóźnienie w naprawie Przedmiotu Umowy lub wymianie Przedmiotu Umowy na nowy lub w 

dostarczeniu sprzętu zastępczego - w wysokości 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto 
określonego w § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia,  

Forma po modyfikacji : 

§ 7 
Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach oraz 
wysokościach: 

1) za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 

1 Umowy- w wysokości 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto niedostarczonego w terminie 
urządzenia za każdy dzień opóźnienia. 

2) za opóźnienie Wykonawcy w realizacji świadczeń z tytułu gwarancji, w tym w szczególności za 
opóźnienie w naprawie Przedmiotu Umowy lub wymianie Przedmiotu Umowy na nowy lub w 

dostarczeniu sprzętu zastępczego - w wysokości 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto 

urządzenia które uległo awarii za każdy dzień opóźnienia,  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 3: 

Dotyczy: projekt umowy 
Czy w związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na 

każdy z pakietów z osobna uprzejmie prosimy o wyrażenie przez Zamawiającego zgody na 

wprowadzenie w treści umowy obejmującej wszystkie pakiety, w ramach których konk retnemu 
wykonawcy zostało udzielone zamówienie, poniższego zapisu: „Realizacja każdego z pakietów z 

osobna ma charakter samodzielnego zobowiązania stron”.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 4: 
Dotyczy: projekt umowy 

Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wprowadzenie do umowy zapisu: „Realizacja każdego z 
pakietów z osobna ma charakter samodzielnego zobowiązania stron” , prosimy o wyjaśnienie czy 

Zamawiający będzie zawierał  umowy na każde zadanie z osobna ?  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 5: 
Dotyczy: § 4 ust 9 projektu umowy – zał 4 do SIWZ 

Czy Zamawiający dopuści do wydłużenia terminu dostawy sprzętu zastępczego na czas naprawy 
oryginalnego z najpóźniej w 7 dniu roboczym od zgłoszenia wad, usterek lub innych uszkodzeń na 

najpóźniej w 15 dniu roboczym?.  
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W przypadku poważnych usterek nie ma możliwości wykonania naprawy w podanym w umowie 
terminie. Części zamienne do oferowanych urządzeń bywają sprowadzane bezpośrednio od 

producenta zza granicy. Wykonawca nie chcąc dopuścić do opóźnienia w naprawie i w 

konsekwencji wstawienia sprzętu zastępczego z przyczyn od nas nie zależnych prosi o wydłużenie 
terminu jak na wstępie. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i zmienia treść specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w Projekcie Umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SIWZ w ten sposób, że w § 4 ust. 

9 otrzymuje brzmienie: 

„9. W przypadku, gdy Wykonawca stwierdzi brak możliwości naprawy Przedmiotu Umowy lub 

jakiejkolwiek jego części w okresie 5 dni roboczych od zgłoszenia wad, usterek lub innych 

uszkodzeń, uniemożliwiających pełne wykorzystanie możliwości techniczno – użytkowych 

Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w 15 dniu roboczym liczonym od 

daty zgłoszenia wad, usterek lub innych uszkodzeń do dostarczenia na czas naprawy sprzętu 

zastępczego co najmniej tej samej klasy i o analogicznych właściwościach.” 

 

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym Załączniku nr 4 do SIWZ – Projekt Umowy, 

który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w 

zakładce „załączniki”. 
 

ZESTAW 5 
 

Dotyczy Zadania nr 7: 

1.1. Czy Zamawiający dopuszcza wyświetlacz LED aktualnych parametrów pracy (prędkość, czas), 

charakteryzujący się lepszymi parametrami użytkowymi, niż wyświetlacz LCD? Jeśli nie, to prosimy o 

uzasadnienie odpowiedzi. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza 

 

1.2. Czy jako drugi, dodatkowy rotor na probówki Zamawiający wymaga rotora o pojemności 8 x 10 ml ? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga drugiego rotora stałokątowego na min. 6 probówek o 

pojemności od 10 ml do 25 ml. 

Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w Załączniku nr 1.7 do 

SIWZ pkt 12 w ten sposób, że pkt 12 otrzymuje brzmienie: 

„12. Dodatkowy (drugi) rotor stałokątowy na min. 6 probówek o pojemności od 10 ml do 25 ml.” 

 

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1.7 do SIWZ – Zadanie nr 7: 

Opis parametrów wymaganych dla aparatu wirówka cytologiczna, który został zamieszczony na 

stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 
 

1.3. Dotyczy wykazu dostaw do Zadania nr 7: czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wymaganej 

wartości wykonanego zamówienia podobnego do przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 7 (wirówki) do 

kwoty 32000 PLN brutto ? Określona przez Zamawiającego minimalna wartość 36000 PLN brutto jest 

zawyżona w porównaniu do wartości ofert na wirówki ( w tym cytologiczne ) o parametrach podanych 

przez Zamawiającego, składanych w postępowaniach o zamówienia publiczne i w tej wysokości w sposób 

nieuzasadniony ogranicza ilość zainteresowanych wykonawców w Zadaniu nr 7 do tych, którzy oferują 

najdroższe wirówki na rynku, co zdecydowanie nie jest dla Zamawiającego korzystne. 

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany warunku udziału w postępowaniu dla zadania nr 7 

- rozdział V pkt 1 ppkt 2 c) specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zadania nr 7, 

który otrzymuje brzmienie: 

„c) w zakresie: zdolności technicznej lub zawodowej: 
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 Opis warunku: 
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 

tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
wykonuje należycie, co najmniej 1 (jedno) zamówienie polegające na: 

 
 Zadanie nr 1 : dostawie i instalacji Procesorów Tkankowych o wartości co najmniej 65 000,00 zł brutto. 
 Zadanie nr 2 : dostawie i instalacji Procesorów Mikrofalowych  o wartości co najmniej 68 000,00 zł 

brutto. 
 Zadanie nr 3 : dostawie i instalacji Cieplarek o wartości co najmniej 5 000,00 zł brutto. 
 Zadanie nr 4 : dostawie i instalacji Barwiarek o wartości co najmniej 108 000,00 zł brutto.  
 Zadanie nr 5 : dostawie i instalacji Zatapiarki  o wartości co najmniej 35 000,00 zł brutto. 
 Zadanie nr 6 : dostawie i instalacji Mikrotomów Rotacyjnych o wartości co najmniej 30 000,00 zł brutto. 
 Zadanie nr 7 : dostawie i instalacji Wirówek o wartości co najmniej 32 000,00 zł brutto.” 

 

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym Załączniku nr 5 do SIWZ – Wykaz dostaw, 

który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w 

zakładce „załączniki”. 
 

 ZESTAW 6 

Pytanie nr 1 

Zadanie 1 pozycja 5. Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w półprzeźroczyste pojemniki 
pozwalające na ocenę wysokości wypełnienia odczynnikiem? Pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie nr 2 

Zadanie 3 punkt 6. Czy Zamawiający dopuści do przetargu urządzenie z zakresem temperatur od +5 °C 
powyżej temp. otoczenia do 99,9°C? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie nr 3 

Zadanie 3 punkt 13. Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym zapamiętywanie wyników pomiarowych 
odbywa się na wyznaczonym komputerze z zainstalowanym oprogramowaniem do archiwizacji przebiegu 

procesu lub zewnętrznym urządzeniu rejestrującym? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza i rezygnuje z wymogu zawartym w Załączniku nr 1.3 do 

SIWZ poprzez wykreślenie pkt 13. 

 

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1.3 do SIWZ – Zadanie nr 3: 

Opis parametrów wymaganych dla aparatu Cieplarka, który został zamieszczony na stronie 

internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki” 

 

Pytanie nr 4 

Zadanie 3 punkt 13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie punktu 13 z uwagi, iż pamięć wyników 
pomiarowych nie ma praktycznego zastosowania w laboratoriach patomorfologicznych, ponieważ nie wykonuje 

się w nich hodowli mikrobiologicznych jak również innych aplikacji wymagających rejestracji wyników 
pomiarowych? 

Odpowiedź: Odpowiedź udzielono w pytaniu 3.  

Zamawiający dopuszcza i rezygnuje z wymogu zawartym w Załączniku nr 1.3 do SIWZ poprzez 

wykreślenie pkt 13. 
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Pytanie nr 5 

Zadanie 4 punkt 2. Prosimy o dopuszczenie urządzenia, które posiada możliwość współpracy z zaklejarkami 

różnych typów (większość modeli dostępnych na rynku) jest to parametr lepszy od opisanego w SIWZ, ponieważ 

pozwala użytkownikowi na szerszy dobór sprzętu w pracowni?  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga w pkt 2 takiego urządzeni, do którego w przyszłości będzie 

można podłączyć urządzenie nakrywające (w sposób mechaniczny i elektronicznyc) dzięki czemu 

powstanie jedno urządzenie, które po wybarwieniu preparatów przekaże koszyk do nakrywania 

(automatycznie) i możliwe będzie otrzymanie koszyka z nakrytymi szkiełkami. 

 

Pytanie nr 6 

Zadanie 4 punkt 3. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje wybarwienia minimum 500 preparatów 

na dobę czy w innym okresie czasu? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga wybarwienia min. 500 preparatów na dobę. 

 

Pytanie nr 7 

Zadanie 4 punkt 4. Prosimy o dopuszczenie urządzenia posiadającego koszyczki pojemności 19 lub 30 szkiełek 

mikroskopowych w zależności od stosowanych na pracowni zaklejarek rożnych typów?  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga urządzenia opisanego w SIWZ – Załącznik nr 1.4 do SIWZ w pkt 

4 – Koszyczek o pojemności 30 preparatów. 

 

Pytanie nr 8 

Zadanie 5, punkt 2a.  Prosimy o dopuszczenie urządzenia z zakresem regulacji temperatury od 400C do 700C. 

Parafiny do histopatologii mają temperaturę topnienia od 520C do 620C i zakres regulacji temperatury od 400 C 

do 700C jest wystarczający. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 9 

Zadanie 5, punkt 2g. Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie z prostokątnym punktem chłodzącym o 

wymiarach 68,5 x 39 mm załączający się wraz ze startem urządzenia. Powierzchnia takiego punktu chłodzącego 

jest większa niż punktu o średnicy 55 mm, co umożliwia stosowanie kasetek o większym rozmiarze (tzw. 

megacassete) oraz zapewnia wygodniejszą pracę?  

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 10 

Zadanie 5, punkt 2g. Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym Punkt chłodzący włączany jest razem z 

urządzeniem i nie wymaga dodatkowego włącznika? Pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza z zastrzeżenie, że punkt chłodzący można wyłączyć gdy 

nie jest używany. 

 

Pytanie nr 11 

Zadanie 5, punkt 2h. Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w zintegrowane oświetlenie LED ( bez 

elastycznego wysięgnika) konstrukcja oświetlenia pozwalająca na pełne oświetlenie zatapianego materiału? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie nr 12 

Zadanie 5, punkt 2j. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia wyposażonego we włącznik oraz 

pedał do obsługi nożnej wypływu parafiny, co powoduje, że regulacja położenia opisana w SIWZ jest zbędna? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie wyposażone we włącznik oraz pedał 

wypływu parafiny. 
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Pytanie nr 13 
Zadanie 5, punkt 3c.  Prosimy o dopuszczenie urządzenia z zakresem regulacji temperatury od 400C do 700C. 

Parafiny do histopatologii mają temperaturę topnienia od 520C do 620C i zakres regulacji temperatury od 400 C 

do 700C jest wystarczający 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza 

 
Pytanie nr 14 

Zadanie 7 punkt 2. Prosimy o informację czy Zamawiający oczekuje wirówki laboratoryjnej czy cytowirówki. 
Cytowirówki są wirówkami dedykowanymi do pracy z materiałem cytologicznym i nie posiadają wymiennych 

rotorów. Wynika to z faktu, iż płyn cytologiczny cechuje się odmiennymi parametrami od innych możliwych do 

wirowania w zwykłym laboratorium płynów, zatem w celu ograniczenia możliwości uszkodzenia materiału 
cytologicznego stosuje się z zasady urządzenia dedykowane do procesu. Prosimy, zatem o informację czy 

Zamawiający oczekuje cytowirówki z możliwością wymiany rotoru na inny ( np. zapasowy) czy zwykłej wirówki 
laboratoryjnej z szeroką gamą dostępnych rotorów, ale bez możliwości wirowania materiału cytologicznego z 

zachowaniem najwyższych parametrów jakościowych i możliwością bezpośredniego wykonywania cytobloków w 

wirówce?  
Odpowiedź: Zamawiający wymaga urządzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia – poprawiony Załącznik nr 1.7 do SIWZ dla zadania nr 7. 
 

Pytanie nr 15 
Zadanie 7 punkt 12. Prosimy, zatem o informację czy Zamawiający oczekuje cytowirówki z możliwością 

wymiany rotoru na inny ( np. zapasowy) czy zwykłej wirówki laboratoryjnej z szeroką gamą dostępnych rotorów, 

ale bez możliwości wirowania materiału cytologicznego z zachowaniem najwyższych parametrów jakościowych i 
możliwością bezpośredniego wykonywania cytobloków w wirówce? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga urządzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia – poprawiony Załącznik nr 1.7 do SIWZ dla zadania nr 7. 

 

Pytanie nr 16 
Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem 

umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie 
najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli 

uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu 

stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniające 
wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 
 

Pytanie nr 17 
Zamawiający w projekcie umowy wskazuje, że Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kary 

umowne w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości 

wynagrodzenia brutto. Wykonawca zwraca uwagę, iż kary umowne w umowach o zamówienie publiczne 
powinny zmierzać do zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy. Natomiast wykorzystywanie przez 

Zamawiającego, będącego silniejszą stroną stosunku prawnego powstającego w wyniku udzielenia zamówienia 
publicznego, jego pozycji do zastrzegania na swoją rzecz kar umownych, które byłyby należne niezależnie od 

sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, a tym samym 

winno być uznane za wykraczające poza dopuszczalne zgodnie z art. 3531 k.c. granice swobody umów. Czy 
wobec powyższego, Zamawiający dopuszcza możliwość rewizji swojego stanowiska w zakresie kar umownych i 

stosownego ograniczenia ich wysokości, zakresu stosowania itp., tak by wprowadzić zgodną z prawem i 
równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą i pozbawienia kar umownych charakteru rażąco 

wygórowanych dokonując złagodzenia ich rangi do 10%? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 
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