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   Opole, 04.01.2022r.  

 

WYJAŚNIENIA                           

 
  Przedmiot zamówienie: Dostawa substancji chemicznych i akcesoriów histopatologicznych                                                     

dla Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu, nr sprawy FAZ.2810.114.2021-ZOF.
  

 
W związku z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia do OWZ podajemy do wiadomości wszystkich zainteresowanych 
niniejszym postępowaniem treść zapytań wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.  
 
Pytanie I 

Zadanie nr 2 poz.: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie poz. asortymentowej nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 z pakietu 2 i utworzenie odrębnego pakietu. Wydzielenie wymienionej pozycji 
zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie 
przez Zamawiającego korzystniejszych ofert cenowych. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Zadanie nr 2 poz.: 1 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na zaoferowanie kleju do zamykania preparatów histopatologicznych,                       
na bazie ksylenu, butelka z dozownikiem, 1 opakowanie = 10 but. x 500 ml ,  
1 but = 500 ml co daje nam tę samą sumaryczną objętość co dla 43 op. po 118 ml każde. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Zadanie nr 2 poz.: 2 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na zaoferowanie parafiny histopatologicznej o temp. Topnienia od 56 do 58 
stopni Celsjusza, granulowana (śr. około 5 mm) w opakowaniu 10 kg. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Zadanie nr 2 poz.: 10 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na zaoferowanie sprayu do zamrażania tkanki w kriostacie o pojemności                
175 g co sumarycznie da nam 4 opakowania zamiast 2. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Zadanie nr 2 poz.: 16 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na zaoferowanie nożyków mikrotomowych niskoprofilowych, kąt ostrza 35 
stopni, wymiary 80 mm x 8 mm, uniwersalne do wszystkich typów materiałów, nożyki z 2 otworami, które de facto nie 
mają żadnego znaczenia użytkowego jeśli stosujemy je w każdego rodzaju mikrotomach, op.=50szt. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Zadanie nr 2 poz.: 17 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na zaoferowanie tuszu do oznaczania materiału histopatologicznego, 
trwałego na zmywanie w odczynnikach, kolor czarny i zielony (60 ml). 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

Zadanie nr 2 poz.: 18 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na zaoferowanie kasetki biopsyjnej z wewnętrzną komorą, kolor biały (1000 
szt.). 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Zadanie nr 2 poz.: 21 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na zaoferowanie kasetki histopatologicznej z 48 otworami w podstawie i 50                
w przykrywie o wym. 1x5 mm. Wieczko łamane. Kasetka dostępna w 19 kolorach.  
1 op.=1000szt. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Zadanie nr 2 poz.: 22 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na zaoferowanie Kasetki histopatologiczne biopsyjne z 212 otworami                      
w podstawie i 208 w wieczku o wym. 1x1 mm. Wieczko w zawiasie. Kasetki dostępne w 19 kolorach. Opakowanie=1000 
szt. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie II 
 

Pytanie nr1 
Zadanie 2 
Prosimy o wyjaśnienie czy w pozycji 1 Zamawiający wymaga kleju do zamykania preparatów histopatologicznych, na 
bazie ksylenu, butelka z dozownikiem, 43 butelek po 118 ml czy 43 opakowań zbiorczych zawierających 12 but. po 118 
ml? 
Odpowiedź: W pozycji nr 1 Zamawiający wymaga kleju do zamykania preparatów histopatologicznych, na bazie 
ksylenu, w ilości  43 butelek po 118 ml. 

Pytanie nr 2 
Zadanie 2 
Prosimy o wyjaśnienie czy w pozycji 3 Zamawiający wymaga szkiełek podstawowych z obustronnie szlifowanymi polami 
do podpisu i szlifowanymi krawędziami opakowanie 50 sztuk? 

Odpowiedź: W pozycji nr 3 Zamawiający wymaga szkiełek podstawowych z obustronnie szlifowanymi polami do 
podpisu i szlifowanymi krawędziami, 50 sztuk w opakowaniu. 
Pytanie nr 3 
Zadanie 2 
Prosimy o wyjaśnienie czy w pozycji 18 Zamawiający wymaga Kasetka biopsyjna z wewnętrzną komorą, kolor biały 
opakowanie 500 szt. w ilości 6 opakowań? 

Odpowiedź: W pozycji nr 18 Zamawiający wymaga kasetek biopsyjnych z wewnętrzna komorą, kolor biały opakowanie 
500 sztuk,  w ilości 6 opakowań. 
 
Pytanie nr 4 

Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po 
podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu przewidywalnego - orientacyjnego                       
w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy                          
w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego. 

Odpowiedź: Brak zgody. 
Pytanie nr 5 
Dotyczy wzoru umowy: 
Prosimy o modyfikację zapisów § 6 ust. 1 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto                 
a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu 
skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne 
osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.  

Odpowiedź: Brak zgody. Zgodnie z Projektem umowy i OWZ. 
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Pytanie nr 6 
Dotyczy wzoru umowy: 
Wnosimy o zmianę stanowiska Zamawiającego w kwestii liczenia kar umownych za odstąpienie od umowy od kwoty 
niezrealizowanej lub niewłaściwie, nieterminowo zrealizowanej wartości umowy, a nie całkowitej, krzywdzącym jest, aby 
Wykonawca, bądź Zamawiający ponosił ewentualną karę za prawidłowo zrealizowaną już wartość umowy. Pozwoli to 
również na dostosowanie wysokości kar do wartości przedmiotu umowy, co zgodne będzie z zasadami prawa w tym 
zakresie. Wspomnieć w tym miejscu należy, iż, Zamawiający w projekcie umowy sam zastrzegł możliwość 
niezrealizowania 20% wartości umowy, zatem niestosownym jest oczekiwanie od Wykonawców uregulowania kar za 
całą wartość umowy. Czy zatem Zamawiający dokona modyfikacji wspomnianego zapisu umowy? 

Odpowiedź: Brak zgody. Zgodnie z Projektem umowy i OWZ. 
Pytanie nr 7 
Dotyczy wzoru umowy: 
Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów do projektu umowy w § 6, mając na 
względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą.  
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z powodu okoliczności,   
za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % wartości netto umowy. 
Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz współpracy pomiędzy Zamawiający                
a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz 
wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 3531 KC), pozwalające na uznanie 
wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje 
między zamawiającym i wykonawcą.  

Odpowiedź: Brak zgody. Zgodnie z Projektem umowy i OWZ. 
Pytanie nr 8 
Dotyczy wzoru 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 300 zł. netto”? 
Mając na względzie czynniki ekologiczne i ekonomiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości 
listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości 
zamówienia w kwocie 300 zł.  

Odpowiedź: Brak zgody.  Zgodnie z Projektem umowy i OWZ.  
Pytanie nr 9 
Dotyczy wzoru umowy: 
Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dokonanie modyfikacji zapisów do projektu umowy w § 6 
ust.1 pkt a) i b) poprzez zmniejszenie wysokości kar umownych do 0,2% wartości netto niedostarczonego asortymentu     
z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy? 
UZASADNIENIE: Podkreślamy, że obecne postanowienia projektu umowy dotyczące kar umownych kształtują kary 
umowne na rażąco wygórowanym poziomie, co może prowadzić do naruszenia art. 353(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025, ze zm., dalej jako: „Kodeks cywilny”) oraz art. 484 § 2 i art. 5 Kodeksu 
cywilnego w zw. z art. 8 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019, ze 
zm.) poprzez wykorzystanie pozycji dominującej organizatora przetargu i uprzywilejowanie pozycji Zamawiającego 
wobec Wykonawcy, polegające na nałożeniu w SIWZ rażąco wygórowanych kar umownych na Wykonawcę. Należy 
przy tym zauważyć, że z rażąco wygórowaną karą umowną mamy do czynienia zarówno wówczas, gdy zachwiana 
zostaje relacja pomiędzy wysokością wynagrodzenia za wykonanie zobowiązania a wysokością kary umownej 
zastrzeżonej za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, jak i wtedy (co jest zasadniczym kryterium miarkowania 
kary umownej z uwagi na jej rażące wygórowanie), gdy zachwiany został stosunek wysokości zastrzeżonej kary 
umownej do wysokości doznawanej szkody (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 września 2007 r., V CSK 139/07, 
LEX nr 341635, oraz uchwałę składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2003 r., III CZP 61/03, LEX nr 
81615). Kara umowna jest bowiem surogatem odszkodowania, zastrzeżonym w określonej wysokości i nie może 
prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 
września 2010 r., V ACa 267/10). 
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 200 
zł za każdy dzień opóźnienia w terminie dostawy cząstkowej jest wysoce niesprawiedliwe . W tym miejscu należy 
przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w 
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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. 
Odpowiedź: Brak zgody. Zgodnie z Projektem umowy i OWZ. 
Pytanie nr 10 
Dotyczy wzoru umowy: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna suma kar umownych nie przekroczyła poziomu 20% wartości netto umowy? 

Odpowiedź: Brak zgody, zgodnie z Projektem umowy i OWZ. 
Pytanie nr 11 
Dotyczy wzoru umowy: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru umowy klauzuli wyłączającej odpowiedzialność Stron na wypadek 
wystąpienia tzw. siły wyższej? 
Wykonawca proponuje następującą treść ww. klauzuli: „Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte 
wykonanie lub niewykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez 
siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od Stron i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w 
szczególności: kataklizmy lub analogiczne zdarzenia wywołane przez siły naturalne, wojnę, strajki, ataki terrorystyczne, 
zdarzenia medyczne i epidemiologiczne, inne zdarzenia losowe, działania producentów, gwałtowną dekoniunkturę, inne 
nieprzewidziane zdarzenia polityczne, w tym akty władzy państwowej, akty organów unijnych, a także okoliczności 
związane z wystąpieniem COVID-19, które wpływają w jakikolwiek sposób na należyte wykonanie umowy.” 

Odpowiedź: Zgodnie z § 8 ust.3 pkt. j)  Projektu umowy. 
Pytanie nr 12 
Dotyczy wzoru umowy: 
Wnosimy o modyfikację § 6 projektu umowy poprzez dookreślenie że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który 
obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego 
wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile 
zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii. 
Odpowiedź: Brak zgody. Zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi. 
Pytanie nr 13 
Dotyczy wzoru umowy: 
Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisów w § 6 ust.1 pkt a) i b) wzoru umowy w ten sposób, aby kary 
umowne były naliczane w związku z wystąpieniem zwłoki, a nie opóźnienia realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający 
uregulował obowiązek zapłaty kar umownych w przypadku opóźnienia Wykonawcy. Projektując zapisy umowne w 
przedmiocie kar umownych, Zamawiający powinien mieć na uwadze, że wykonawcy nie odpowiadają za zdarzenia,                 
na których powstanie nie mają wpływu. Ponadto takie uregulowanie jest nieuzasadnionym rozszerzeniem 
odpowiedzialności wykonawcy. Kary umowne winny być powiązane z zawinieniem wykonawcy, na bazie art. 473 k.c.                
w związku z art. 5 k.c.  
Wykonawca nadmienia, iż klauzula przewidująca karę umowną za każdy dzień opóźnienia, a więc przerzucającej na 
wykonawcę odpowiedzialność za zdarzenia leżące poza jego kontrolą została wskazana na stronach Urzędu Zamówień 
Publicznych za klauzulę kontrowersyjną, naruszająca w sposób nadmierny równowagę stron 
(https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0012/41313/Lista-klauzul-naruszajacych-rownowage-kontraktowa-w-
sposob-nadmierny.pdf). 
Odpowiedź: Brak zgody. Zgodnie z umową,  Zamawiający jest uprawniony do naliczania kar umownych za opóźnienie 
z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy – Projekt umowy. 

 
 

Opracowały:                          
I. Morawska  
M. Hebda  
K. Wojdyła 
B. Kopeć 

 


		2022-01-04T10:45:12+0100
	Marek Staszewski




