
 

 

 

 

 

 

 

    
 

 
 
 

KCZ/ORG/ZM/ 3 /08/2020                                                                                                     Krapkowice, dnia 03.08.2020r. 

 
 
 

                                                                                            Wykonawcy 

 
 

 
Dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na dostawę materiałów jednorazowego 

użytku dla potrzeb laboratorium Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. nr postępowania: ZO/6/2020.     

 
 

Dotyczy punktu IV, ppkt. C) zapytania ofertowego 
Pytanie 1  

Dotyczy punktu IV, ppkt. C) zapytania ofertowego 

Czy Zamawiający zgodzi się odstąpić od wymogu dołączania dokumentów dopuszczających do obrotu do oferty? 
Prośbę motywujemy faktem, że taki pojedynczy dokument liczy nawet kilkanaście stron, skutkiem czego same 

dokumenty dopuszczające do obrotu liczyć będą ponad 100 stron. Proponujemy racjonalniejsze rozwiązanie, 
którym jest złożenie odpowiedniego oświadczenia przez Oferentów, potwierdzającego posiadanie ww. 

dokumentów. Przy okazji Zamawiający zadba o środowisko. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą zostanie 
wezwanie do złożenia wymaganej dokumentacji.  

 
Pytanie 2 

Jeśli Zamawiający nie zgadza się odstąpić od wymogu dołączania wszystkich dokumentów dopuszczających do 

obrotu, ani na złożenie oświadczenia Oferenta, potwierdzającego posiadanie ww. dokumentów, to może zgodzi się 
aby dostarczyć same deklaracje CE, które są wystarczającym dokumentem dowodzącym, że produkt jest 

produkowany zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi? 
 

Odpowiedź: 
j.w 

 

Dotyczy przedmiotu zamówienia 
Pytanie 3 

Dot. całej tabeli. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie i wycenę innej wielkości opakowań w odpowiednim 
przeliczeniem całkowitej ilości przedmiotu zamówienia? Jeśli tak, to czy niepełne ilości opakowań należy zaokrąglić 

w górę do pełnych czy należy ich ilość podać z dokładnością do 2óch miejsc po przecinku? 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na inną wielkość opakowania, jeżeli jest zgodna z ilością zamawianą.  
Zamawiający nie wyraża zgody na zaokrąglanie ilości w przypadku materiałów jednorazowych.  

 

Pytanie 4 
Dot. poz. 1 Czy Zamawiający zgadza się na op.=50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości oferowanych opakowań? 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie 5 

Dot. poz. 4 Czy Zamawiający zgadza się na op.=250 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości oferowanych opakowań? 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody, gdyż cała specyfikacja dotyczy 200 szt./rok  

 

 



 

 

Pytanie 6  

Dot. poz. 5 Czy Zamawiający zgadza się na op.=1000 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości oferowanych 
opakowań? 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. W przypadku końcówek niebieskich, jest to zbyt duże opakowanie do jednorazowego 

rozdysponowania na stanowiska laboratoryjne. 
 

Pytanie 7 
Dot. poz. 10 Czy Zamawiający zgadza się na poj. 3 ml? 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę, jeżeli pozostałe parametry będą bez zmian.  

 
Pytanie 8 

Dot. poz. 11 Czy Zamawiający zgadza się na poj. 100 ml? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie 9 
Dot. poz. 11 Czy Zamawiający zgadza się na op=30 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości oferowanych opakowań? 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie 10 

Dot. poz. 13 i 14 Opis produktu pochodzi z cennika firmy Medlab-Products. Czy Zamawiający zdaje sobie sprawę, że 
wymóg zaoferowania wyrobów z lejkiem, sterylnych spełnia tylko jeden Wykonawca na rynku, którym jest firma 

Medlab-Products? Wymóg zaoferowania produktów z lejkiem, sterylnych oznaczać to będzie, że tylko firma Medlab 

będzie mogła złożyć ofertę na pakiet I. Wspomniany Wykonawca bowiem jest jedynym producentem probówek do 
mikrometody z lejkiem, sterylnych, a jego praktyki rynkowe uniemożliwiają innym Wykonawcom oferowanie 

wyrobów pochodzących z oferty tej firmy. Bowiem sama firma Medlab w jednym z postępowań przetargowych, 
stwierdziła: 

„...nigdy nie sprzedawaliśmy, ani nie zamierzamy sprzedawać produktów firmie Profilab s.c.“. Tożsame stanowisko 

Wykonawca ten zajmuje względem innych firm biorących udział w przetargach, w których pojawiają się wyroby 

wytwarzane przez firmę Medlab. 

Zasady wolnego rynku w Polsce umożliwiają swobodny przepływ towarów, dlatego też takie stanowisko 

wymienionej firmy jest w wątpliwej zgodności z przepisami prawa. 

Czy wobec tego, aby zapewnić równość traktowania Wykonawców, umożliwić uczciwą konkurencję i działać 

zgodnie z założeniami trybu przetargu nieograniczonego Zamawiający dopuszcza probówki bez lejka, niesterylne? 

Jeśli nie i Zamawiający musi kupić wyspecyfikowane produkty, to prosimy o usunięcie pozycji z pakietu, gdyż 

produkty te Zamawiający może kupić bez procedury przetargowej, z uwagi na fakt, że jeden producent i zarazem 

oferent go oferuje na polskim rynku. 

Odpowiedź: 
Firma Profilab nie zapoznała się dokładnie z opisem punktu 13 i 14-go, gdyż żaden z nich nie zawiera wymogu 

sterylności, a więc nie wskazuje jednoznacznie producenta. 

 
Pytanie 11 

Dot. poz. 13 Czy Zamawiający zgadza się na probówkę do wykrzepiania krwi i separacji surowicy, z żelem i 
przyspieszaczem wykrzepiania, z kapilarą na 200 µl krwi w opakowaniu po 100 szt.? 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie 12 

Dot. poz. 14 Czy Zamawiający dopuści probówkę do hematologii, z EDTAK2, na 100 ul krwi, z przebijalnym korkiem, 
z kapilarą w opakowaniu po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości oferowanych opakowań? 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 

 
 



 

 

Pytanie 13 

Dot. poz. 15 Czy Zamawiający zgadza się na wys. probówki 103 mm. 
 

 
Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę.  

 
Pytanie 14 

Dot. poz. 15 Czy Zamawiający oczekuje probówki z PS czy PP? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje probówki PS.  
 

Pytanie 15 
Dot. poz. 15 Czy Zamawiający zgodzi się na rozdzielenie probówek i korków na dwie osobne pozycje i wycenę w 

dwóch wierszach? Motywujemy to faktem, że dwa produkty nie powinny być wyceniane w jednej pozycji, gdyż 
powoduje to konieczność zawyżenia ceny jednego z nich (koszty pozyskania produktów są różne) oraz 

nieporozumienia w zakresie realizacji zamówień. 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie 16 

Dot. poz. 16 Czy Zamawiający zgadza się na probówki 12x75 mm o poj. 4 ml? 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę.  

 
Pytanie 17 

Dot. poz. 17 Czy Zamawiający zgadza się na poj. 2,3 ml? 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę.  
 

Pytanie 18 

Dot. poz. 24 Czy Zamawiający dopuści probówkę o poj. 3,5 ml? 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę, jeżeli probówki są zgodne z opisem.  

 

Pytanie 19 
Dot. poz. 26 Czy Zamawiający zgadza się na probówki z EDTAK3? 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody.  
 

Pytanie 20 

Dot. poz. 27 Czy Zamawiający zgadza się na probówki z EDTAK3? 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Dotyczy umowy –zał. nr III 
Pytanie 21 

Dot. §2 pkt. 2 Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu do 4 dni roboczych? 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę.  

 

Pytanie 22 
Dot. §2 pkt. 4 Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu do 48 godzin, co umożliwi urealnić dostawę w 

przypadku wykonawców posiadających siedzibę w dużej odległości od jednostki Zamawiającego? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 
 



 

 

 

 
 

Pytanie 23 
Dot. §4 pkt. 1 Ponieważ nasz system sprzedaży uniemożliwia wystawianie faktury osobno i ponieważ tylko jej 

wystawienie umożliwia zdjęcie towaru ze stanu magazynowego, prosimy o zmianę zapisów §4 pkt. 1. Prosimy o 

zgodę na wysyłkę razem z towarem faktury na zdjęty z magazynu towar. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia §4 pkt. 1: 

„ Należność za poszczególne dostawy będzie płatna w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej 

faktury VAT, po dostarczeniu danej partii towaru, przelewem na wskazane przez Dostawcę numeru rachunku 
bankowego” 

 
Pytanie 24 

Dot. §4 pkt. 7 Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od treści tego punktu? Zapis ten zakłada nierówność w 
traktowaniu stron umowy. Oczywiście Wykonawca zdaje sobie sprawę, że sytuacja finansowa Zamawiającego może 

wyglądać różnie, zakłada również pewien margines zapłaty nieterminowej. Zamawiający jednak powinien wziąć pod 

uwagę, że Wykonawca zaciąga kredyty na zakup towaru w bankach, a te również oprocentowują udzielane kredyty. 
W sytuacji, gdy Wykonawca nie wie kiedy może spodziewać się zwrotu należności za towar, nie jest w stanie 

oszacować odpowiedniej marży. Wiedza o możliwym terminie uzyskania dochodu za sprzedany towar jest niezbędna, 
aby prawidłowo zabezpieczyć zwrot kredytu bankowego, jak i jego oprocentowania, nie wspominając o oczekiwanym 

dochodzie Wykonawcy. Wymóg dostarczania towaru do Zamawiającego bez zapłaty za towar jest świadczeniem 

przeczącym porządkowi społecznemu oraz przepisom prawnym, dlatego postulujemy, aby zapisy art. 490 i 491 k.c. 
nie pozostawały wyłączone z możliwości stosowania. 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający wykreśla §4 pkt. 7 
 

Pytanie 25 

Dot. § 6 pkt. 1 c) Prosimy o zmniejszenie wysokości kary z 10 do 5%. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

 
 

 
 

                                                                                                       

 
 

Z poważaniem  
Prokurent KCZ Sp. z o.o.  
Violetta Wilk  

 

 
                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do wiadomości: 
1. kopia 1a/a, 

2. wykonawcy składający pytania, 
3. strona internetowa Zamawiającego 
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