
 

 

 

 

 

 

 

    
 

 
 
 

KCZ/ORG/ZM/133/07/2020                                                                                                   Krapkowice, dnia 27.07.2020r. 

 
 

                                                                                                  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.    
 

 

 
Pytanie 1  

Dotyczy § 2 ust. 4 

Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu „24 godzin” na „48 godzin roboczych”?  

Proponowany zapis ma na celu zagwarantowanie możliwości spełnienia świadczenia w przypadku wystąpienia 
większej ilości dni wolnych od pracy, czy też sytuacji złożenia przez Zamawiającego zamówienia bezpośrednio przed 
dniami wolnymi. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie 2: 

Dotyczy §2 ust. 5 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu 1 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. 

 
Pytanie 3: 

Dotyczy § 3 ust. 3 

W zawiązku z tym, iż Strony umowy nie mają wpływu na urzędowe zmiany stawek podatku VAT, czy Zamawiający 

dopuszcza możliwość dokonania zmiany stawek podatku VAT, w przypadku zmian przepisów podatkowych i celnych 

w trakcie trwania umowy bez konieczności zawierania aneksu?  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na „(…) w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, 
uwzględnienie nowej stawki nastąpi automatycznie w dacie określonej przez przepisy wprowadzające zmianę stawki 
VAT, bez konieczności zawierania odrębnego aneksu. W tej sytuacji ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian.”  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę.  
 

Pytanie 4: 
Dotyczy § 4 ust. 7 

 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu dotyczącego odmowy realizacji przedmiotu umowy? 

Zamawiający nie może swoim postępowaniem wyrządzać szkody stronie stosunku cywilnoprawnego, a może się tak 
zdarzyć, jeżeli przyjmiemy hipotetycznie, że z różnych powodów Zamawiający popadnie w kłopoty finansowe i nie 
będzie w stanie spełnić swoich zobowiązań pieniężnych względem Wykonawcy. 

Zamawiający nie może „zmuszać” Wykonawcy do dostarczania przedmiotu umowy w sytuacji niepłacenia za 
zakupiony przedmiot umowy. Nie może w końcu swoim postępowaniem powiększać szkody u Wykonawcy. 



 

 

Pozwalamy sobie przy tym zwrócić uwagę Zamawiającego, iż niepłacenie za zakupiony towar jest poważnym, 
istotnym naruszeniem warunków zawartej umowy i w takiej sytuacji strona przeciwna umowy ma prawo w ogóle 
rozwiązać umowę i to w trybie natychmiastowym, domagając się przy tym wręcz naprawienia szkody. Trudne do 
zrozumienia jest w tym przypadku nałożenie na Wykonawcę określonego obowiązku, tj. zmuszania go do 
dostarczania przedmiotu umowy przez pewien okres, mimo niespełniania na czas przez Zamawiającego swoich 
zobowiązań pieniężnych, a więc mimo łamania w sposób istotny umowy. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody.  

 
Pytanie 5: 

pozycja 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na końcówki pakowane po 200 szt.? 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie 6: 
pozycja 9 

 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na nakłuwacze automatyczne nożykowe o głębokości nakłucia 1,8 mm? 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na nakłuwacze pakowane po 100 szt.? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na nakłuwacze automatyczne nożykowe o głębokości nakłucia 1,8 mm 

Zamawiający wyraża zgodę na nakłuwacze pakowane po 100 szt. 

 

Pytanie 7: 
pozycja 10 

 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowane pipetek Pasteura o dł. 15,5cm? 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 8: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pojemniki o poj. do 120 ml i całk. 140 ml?  

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraza zgodę 

 

Pytanie 9: 
pozycja 13 

 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie do mikrometody z przebijalnym korkiem typu „cross-cut” w 
komplecie z kapilarą bez lejka, pakowane zbiorczo, niesterylne? Probówki posiadające w komplecie lejek oraz kapilarę 

pakowane indywidualnie, sterylne zostały wycofane z oferty producenta. 
 

Odpowiedz: 

Zamawiający wyraża zgodę.  
 

Pytanie 10: 
pozycja 14 

 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie do mikrometody z przebijalnym korkiem typu „cross-cut” w 

komplecie z kapilarą bez lejka, pakowane zbiorczo, niesterylne? Probówki posiadające w komplecie lejek oraz kapilarę 

pakowane indywidualnie, sterylne zostały wycofane z oferty producenta. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 11: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na probówki bez kołnierza, ze znacznikiem 1; 2,5; 5; 10 ml oraz o wymiarach 16x105 
mm? 



 

 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę.  

  

Pytanie 12: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na probówki do badań serologicznych na 4 ml krwi z antykoagulantem EDTA-K3? 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na probówki do badań serologicznych na 6 ml krwi z antykoagulantem EDTA-K2? 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pełnego opakowania handlowego tj. 100 sztuk probówek?  

 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na probówki do badań serologicznych na 4 ml krwi z antykoagulantem EDTA-K3. 

Zamawiający wyraż zgodę na probówki do badań serologicznych na 6 ml krwi z antykoagulantem EDTA-K2. 
Zamawiający wyraża zgodę. Termin min. 6 miesięcy.  

 

Pytanie 13: 

Pozycja 34 
 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymazówek o długości całkowitej 165mm? 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 14:  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od dołączania do oferty dokumentów dopuszczających oferowane 

produkty do obrotu i stosowania na rzecz oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu ww. dokumentów.  

W takim przypadku, po wyborze najkorzystniejszej oferty  będą one przedłożone na każde żądanie Zamawiającego? 

 
Prośbę motywujemy tym, iż  wymagana dokumentacja jest bardzo obszerna, w związku z czym  oferta wraz 
załącznikami liczyłaby ponad 100 stron. 
 
Odpowiedź: 

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

 
 

                                                                                                               

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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