
Toruń, dn. 22 września 2022 r. 

 

 

L.dz. SSM.DZP.200.158.2022 

 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie podstawowym na dostawę sprzętu 

diagnostycznego dla Zakładu Patomorfologii.  

 

 

W związku ze skierowanym przez Wykonawców w dniu 16.09.2022 r., 19.09.2022 r., pytaniami do 

SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonej na nie 

odpowiedzi. 

 

Pytania 

Dotyczy załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia  

1. Dotyczy punkt 1  

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie kasetki histopatologicznej do 

przeprowadzania dużych materiałów z wieczkiem zamykanym na zawias. Wymiary zewnętrzne: 28,5 x 41 x 

6 mm. Duże prostokątne otwory o wymiarach 5x1,1 mm. 52 otworki w pokrywie oraz 50 otworków 

podstawie. Kasetka odtłuszczona po procesie produkcyjnym, 5 różnych kolorów.  

W związku z wymogiem dostarczenia próbek kasetek do przedmiotowego postępowania, dopuszczenie 

powyższej kasetki, pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie bardziej korzystnych cenowo ofert przy 

zachowaniu wszystkich niezwykle istotnych parametrów jakościowych.  

 Zdjęcie poglądowe poniżej:  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2. Dotyczy punkt 2 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie kasetki biopsyjnej do 

przeprowadzania drobnych materiałów z wieczkiem zamykanym na zawias. 

Wymiary zewnętrzne: 28,5 x 41 x 6 mm. Małe kwadratowe otwory o wymiarach  0,9x0,9 mm – 208 

otworków w pokrywie oraz 212 w podstawie.. Kasetka odtłuszczona po procesie produkcyjnym, 6 różnych 

kolorów. 

W związku z wymogiem dostarczenia próbek kasetek do przedmiotowego postępowania, dopuszczenie 

powyższej kasetki, pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie bardziej korzystnych cenowo ofert przy 

zachowaniu wszystkich niezwykle istotnych parametrów jakościowych. 

Zdjęcie poglądowe poniżej: 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Dotyczy punkt 3  

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie wkładek (gąbek biopsyjnych) do 

kasetek histopatologicznych o wymiarach: 30mm×25mm×2mm, reszta parametrów bez zmian.  

W związku z wymogiem dostarczenia próbek gąbek do przedmiotowego postępowania, dopuszczenie 

powyższej gąbki, pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie bardziej korzystnych cenowo ofert przy 

zachowaniu wszystkich niezwykle istotnych parametrów jakościowych. 

Odpowiedź na pytania 

Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie  

 Dotyczy: zapisy SWZ w zakresie przedmiotowych środków dowodowych: 

- Zwracamy się z wnioskiem o odstąpienie od przedłożenia próbek w niniejszym postępowaniu jako 

przedmiotowych środków dowodowych. Wykonawca po raz trzeci będzie składać te same próbki. Wiąże się 

to nierozerwalnie ze wzrostem ceny w obecnym postepowaniu nie wspominając o dodatkowych kosztach 

ponoszonych przez Wykonawcę. 

- w przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe zapytanie wnosimy o możliwość przesłania próbek w 

ilości tylko po 1 sztuce z każdej pozycji obojętnie jakiego koloru . 

Odpowiedź na pytanie 

Zgodnie z SWZ. Jeśli Wykonawca jest przekonany, że jego próbki dostarczone w poprzednim 

(unieważnionym) postepowaniu spełniają wymogi SWZ określone w bieżącym postepowaniu, to może je 

pismem wycofać z unieważnionego postepowania i pismem przekazać próbki do obecnie prowadzonego 

przetargu. 

 

Pytanie  

- zwracam się z wnioskiem o udostepnienie w pozycji nr 4 o dopuszczenie do zaoferowania GĄBKI 

BIOPSYJNE DO KASETEK HISTOPATOLOGICZNYCH GĄBKI OWYMIARACH 30mm x 25mm x 2mm z 

zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów 

Odpowiedź na pytanie 

Zamawiający dopuszcza.  

 

Pytanie  

Pytanie nr 1 

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 na pytanie 

Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 2 

Dotyczy wzoru umowy: 

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 uwzględniającego wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego 

wykonania umowy. 

Odpowiedź na pytanie 

Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 3 



Dotyczy wzoru umowy: 

Prosimy o modyfikację zapisów § 7 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 na pytanie 

Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 4 

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 30% wartości umowy, zatem niestosownym jest 

oczekiwanie od Wykonawców uregulowania kar za całą wartość umowy. Czy zatem Zamawiający dokona 

modyfikacji wspomnianego zapisu umowy? 

Odpowiedź na pytanie 

Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 5 

Dotyczy wzoru umowy: 

W związku z tym iż  zgodnie art. 431 ustawy PZP zarówno wykonawca jak i Zamawiający obowiązani są 

współdziałać przy wykonywaniu umowy w celu należytej realizacji  zamówienia Wykonawca zwraca się z 

wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów projektu umowy w § 7, mając na względzie zgodną z prawem 

i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą o poniższej treści: Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy kary umowne za: odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z powodu okoliczności, za które 

odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % niezrealizowanej 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 na pytanie 

Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 6 

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, 

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 na pytanie 

Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 7 

Dotyczy wzoru umowy: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna suma kar umownych nie przekroczyła poziomu 20% wartości 

netto umowy? 

Wykonawca zwraca uwagę, iż w świetle orzecznictwa, a także wyjaśnień umieszczonych na stronach Urzędu 

Zamówień Publicznych, za karę rażąco wygórowaną, nieproporcjonalną i nie spełniającą swej kompensacyjnej 



funkcji należy uznać karę w sytuacji, w której równa się ona bądź jest zbliżona do wysokości wykonanego z 

opóźnieniem zobowiązania. Wprowadzenie limitu zgodnie z powyższą propozycją pozwoli uniknąć takiej 

sytuacji. Wykonawca nadmienia, iż klauzula przewidująca kary umowne o wygórowanym została uznana 

przez Urząd Zamówień Publicznych za klauzulę kontrowersyjną, naruszająca równowagę stron w sposób 

nadmierny,  a „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem 

przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela 

szkody” (wyrok SN z dn. 24 stycznia 2014 r., sygn. I CSK 124/13). 

Nadto zgodnie z przyjętym przez KIO stanowiskiem: „Nie można akceptować takich mechanizmów, które 

pozbawią wykonawcy przychodu z tytułu świadczonej usługi. Kara umowna powinna mieć wysokość, która 

będzie odczuwalna w stopniu dyscyplinującym stronę umowy, ale nie w stopniu prowadzącym do rażącego 

wzbogacenia jednej strony kosztem drugiej, a wręcz czyniącym niecelowym jej wykonywanie.” (wyrok z dn. 

28.12.2018 r., sygn. akt 2574/18). W świetle powyższego zasadnym jest postulat Wykonawcy, aby już na etapie 

formułowania warunków umowy wprowadzić rozwiązania zabezpieczające przez zaistnieniem 

skrytykowanej przez KIO sytuacji.  

Odpowiedź na pytanie 

Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 8 

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 na pytanie 

Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 9 

Dotyczy wzoru umowy: Uprzejmie prosimy o możliwość wprowadzenia zapisów dotyczących zmian umowy 

w zakresie możliwości dostarczenia zamienników o parametrach nie gorszych niż przedmiot umowy w 

przypadku braku dostępności na rynku oferowanego towaru. W obecnej sytuacji pandemii Covid-19 i 

wiążących się z nią kłopotów w zapewnieniu ciągłości dostaw asortymentu, surowców potrzebnych do 

produkcji, braków kadrowych spowodowanych chorobą pracowników, Wykonawca nie zawsze ma wpływ 

na terminową dostawę towaru, natomiast w przypadku wprowadzenia zamienników istnieje realna szansa na 

terminowe wywiązanie się z umowy i niewstrzymywanie szpitala w świadczeniu usług. 

Odpowiedź na pytanie 

Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 10 

Dotyczy wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru umowy klauzuli 

waloryzacyjnej? Wykonawca proponuje następującą treść ww. klauzuli: „Strony przewidują możliwość 

zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku: zmiany średniego kursu EUR ogłoszonego w 

dniu zawarcia umowy o 2%, lub zmiany średniego kursu USD ogłoszonego w dniu zawarcia umowy o 2%, lub 

po dniu zawarcia umowy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych 

opublikowanych przez Prezesa GUS przekroczy 3% Odpowiedzi winne być udzielane w terminie 7 dni 

roboczych od dnia otrzymania pisma, a cały proces negocjacji zakończony w terminie do 30 dni roboczych od 

daty złożenia wniosku inicjującego proces. Każdorazowo dokonana zmiana nie może skutkować 

podwyższeniem wynagrodzenia o 5% pierwotnej wartości Umowy.” Wykonawca wyjaśnia, iż umowa będzie 

umową długoterminową (24 miesięcy z możliwością przedłużenia), i niewątpliwym jest, iż w okresie jej 



obowiązywania może nastąpić zmiana siły nabywczej pieniądza. Wprowadzenie klauzuli umożliwi 

zaktualizowanie wynagrodzenia Wykonawcy pod kątem rzeczywistej wartości ekonomicznej świadczonych 

dostaw, co przyczyni się zarówno do jak najpełniejszego wykonywania umowy jak również sporządzenia 

właściwej kalkulacji oferty zobowiązania długoterminowego. Dodatkowo z uwagi na ogólnoświatową sytuację 

polityczno-gospodarczą spowodowaną działaniami zbrojnymi rozpoczętymi w ostatnich dniach na terenie 

Ukrainy przez wzgląd na wynikające z tego konsekwencje w postaci wyjątkowej niestabilności kursów walut 

wnosimy o wprowadzenie do umowy zapisu dotyczącego możliwości zmiany umowy na wypadek ww. 

okoliczności. 

Odpowiedź na pytanie 

Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 11 

Dotyczy wzoru umowy: Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wprowadzenie do wzoru umowy poniższej 

klauzuli dot. wprowadzania zmian do umowy: Strony oświadczają, że Umowa jest zawierana w sytuacji 

pandemii i zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę oraz uznają, że konsekwencje geopolityczne, 

ekonomiczne oraz społeczne tych zdarzeń nie są możliwe do przewidzenia. W konsekwencji za 

nieprzewidziane w chwili zawarcia Umowy strony uznają wszelkie okoliczności pozostające w związku z 

wyżej wymienionymi sytuacjami, które mogą wpłynąć na realizację tej Umowy. Na tej zasadzie Wykonawca 

ma możliwość skorzystania z przyznanych mu tą Umową oraz przepisami prawa uprawnień w zakresie 

kierowania do Zamawiającego wniosków i roszczeń co do zmiany Umowy w przypadkach określonych w tej 

Umowie oraz przepisach powszechnie obowiązujących w każdym czasie obowiązywania Umowy.  

Odpowiedź na pytanie 

Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 12 

Dotyczy wzoru umowy: Zwracamy się z wnioskiem o wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji  do 48 

godzin w dni robocze ze względu na charakter asortymentu  i związany z tym czas oczekiwania oraz  

konieczność sprowadzenia produktów z  zagranicy, co znacznie wydłuża czas dostawy do odbiorcy 

końcowego. Niniejsza prośba wynika z faktu, iż przedmiot umowy, z uwagi na swoje właściwości, nie znajduje 

się na stałe na stanie magazynu żadnego Wykonawcy, w związku z czym spełnienie świadczenia przez 

Wykonawcę w pierwotnie wskazanym terminie nie jest możliwe. Dodatkowo, z uwagi na obecnie panującą 

epidemię wirusa SARS-CoV-2 i związane z tym przerwy w produkcji urządzeń jak również Z uwagi na 

ogólnoświatową sytuację polityczno-gospodarczą spowodowaną działaniami zbrojnymi rozpoczętymi w 

ostatnich dniach na terenie Ukrainy oraz konieczność sprowadzenia asortymentu z zagranicy, terminy 

produkcji i ich dostaw uległy wydłużeniu. W konsekwencji Wykonawca zwraca się wnioskiem o 

dostosowanie i urealnienie terminu dostawy w sposób wskazany powyżej i tym samym dokonania zmiany 

zapisu dotyczącego kryterium oceny ofert jakim jest termin dostawy. Wykonawca nie chcąc dopuścić do 

opóźnienia w dostawie z przyczyn od nas nie zależnych prosi o wydłużenie terminu realizacji jak na wstępie.  

Odpowiedź na pytanie 

Wyrażamy zgodę terminu rozpatrzenia reklamacji do 48 godzin w dni robocze. 

 

Pytanie nr 13 

Dotyczy wzoru umowy: Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o wskazanie dokumentów, jakich 

będzie oczekiwał od Wykonawcy w przypadku konieczności zwiększenia wynagrodzenia, spowodowanego 

sytuacją, której Wykonawca nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy (zgodnie z art. 455 PzP). 

Odpowiedź na pytanie 

Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 14 

Pozycja 2. Prosimy o dopuszczenie kasetek o otworkach 1 x 1 w ilości 168 w podstawie i 164 w wieczku, 

pozostałe parametry bez zmian. Dopuszczenie kasetek z inną liczbą otworów umożliwi otrzymanie 

konkurencyjnych ofert od większej ilości Wykonawców; inaczej niż to miało miejsce w przypadku 

poprzedniego postępowania na dany asortyment (o nr SSM.DZP.200.142.2022). 



Odpowiedź na pytanie 

Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 15 

Pozycja 3. Prosimy o dopuszczenie gąbek biopsyjnych o wymiarach kompatybilnych z kasetkami 

histopatologicznymi to jest 30 x 25 x 1,7mm w kolorze niebieskim, pakowane po 1000 sztuk z odpowiednim 

przeliczeniem ilości, pozostałe parametry bez zmian. Nie ma żadnych merytorycznych powodów, aby 

Zamawiający nie dopuszczał wymiarów gąbek kompatybilnych z kasetkami z poz. 1 i 2. W przypadku 

negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie. 

Odpowiedź na pytanie 

Zgodnie z SWZ. Gąbka ma pasować  rozmiarami do rozmiarów otworów kasetek zaoferowanych w poz. 1 i 2. 

 

Na podstawie art. 286 ust. 1 prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść swz w taki 

sposób, że; 

1) w Rozdziale 21 – „Termin związania” wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „25.10.2022 r.”, 

a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „25.10.2022 r.”,  

2) w Rozdziale 20 – „Termin składania ofert, termin otwarcia ofert” w ust. 20.1 wykreśla dotychczasowy zapis 

o następującej treści: „26.09.2022 r. do godz. 08:00”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis 

o następującej treści: „28.09.2022 r. o godz. 08:00”,  

3) w Rozdziale 20 – „Termin składania ofert, termin otwarcia ofert” w ust. 20.2 wykreśla dotychczasowy zapis 

o następującej treści: „26.09.2022 r. o godz. 08:30”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis 

o następującej treści: „28.09.2022 r. o godz. 08:30.”. 

4) w załączniku nr 1 do SWZ wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „ 

Lp. Nazwa j.m. Ilość 
Cena jedn. 

netto 
Wartość 

netto 
Va 
t % 

Wartość brutto 

PODAĆ: 
1.NAZWĘ 

PRODUCENTA 
2. NAZWA 

HANDLOWA 
3. WSZYSTKIE 

NUMERY 
KATALOGOWE 

KLASA 
OFEROWANEGO 

WYROBU 
ZGODNIE  Z 
REGUŁAMI 

KLASYFIKACJI 
WYROBÓW 

ZAWARTYMI W 
ROZPORZĄDZENIU 

PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I 

RADY (UE) 2017/745 
– PROSZĘ WPISAĆ 

JEŚLI DOTYCZY 

Podać wielkość 
najmniejszego 
opakowania 
zbiorczego 

1 

KASETKA HISTOPATOLOGICZNA OTWIERANA. 
KASETKA HISTOPATOLOGICZNA DO 
PRZEPROWADZANIA DUŻYCH MATERIAŁÓW Z 
WIECZKIEM ZAMYKANYM NA ZAWIAS. WYMIARY 
DŁ. X SZER. X WYS. 40MMX28MM X7MM (+/-2%). 
DUŻE PROSTOKĄTNE OTWORY O WYMIARACH 
1X5MM – PO 64 OTWORY NA WIECZKU ORAZ 
PODSTAWIE. KASETKA ODTŁUSZCZONA PO 
PROCESIE PRODUKCYJNYM. MINIMUM 5 RÓŻNYCH 
KOLORÓW. KASETKI GOTOWE DO UŻYCIA, NIE 
MOGĄ OTWIERAĆ SIĘ SAME W ALKOHOLACH, 
ACETONACH I KSYLENIE ORAZ 60 STOPNIOWEJ 
PARAFINIE. OPAKOWANIE A’ 500SZT.  
PRÓBKA – PO 5 SZT.KASETEK W 5 KOLORACH 

OPAK. 108        

2 

KASETKA BIOPSYJNA DO PRZEPROWADZANIA 
DROBNYCH MATERIAŁÓW Z WIECZKIEM 
ZAMYKANYM NA ZAWIAS. . WYMIARY 
STANDARDOWE (UNIWERSALNE) – DŁ. X SZER. X 
WYS.: 40 MM X 28 MM X 7 MM (±2%). MAŁE 
KWADRATOWE OTWORY O WYMIARACH 1 X 1 MM- 
PO 224 OTWORY NA WIECZKU I PODSTAWIE. 
KASETKA ODTŁUSZCZONA PO PROCESIE 
PRODUKCYJNYM. MINIMUM 6 RÓŻNYCH 
KOLORÓW. OPAKOWANIE 500 SZT. Z 
PODAJNIKIEM.PRÓBKA – 6 SZT. KASETEK. 

OPAK. 4        

 

WKŁADKI (GĄBKI BIOPSYJNE) DO KASETEK 
HISTOPATOLOGICZNYCH GĄBKI OWYMIARACH 
21X31X2MM +/-1MM.UMOŻLIWIAJĄCE 
PRZEPROWADZANIE BARDZO DROBNEGO 
MATERIAŁU, ZATRZYMUJĄCE BIOPSJE W MIEJSCU I 
ZABEZPIECZAJĄCE DROBNY MATERIAŁ PRZED 
WYPŁUKANIEM W TRAKCIE PRZEPROWADZANIA. 
BARWA NIEBIESKA GĄBKI UMOŻLIWIAJĄCA 
LOKALIZACJĘ DROBNEGO MATERIAŁU DO 
STOSOWANIA ZE STANDARDOWĄ KASETKĄ. CIENKIE 
GĄBKI POMAGAJĄCE ELIMINOWAĆ ZBYT DUŻE 
CIŚNIENIE WYTWARZANE NA NIEUTRWALANYCH 

OPAK. 8 *        



PRÓBKACH A’500 SZT. * GĄBKI NIEODBARWIAJĄCE 
SIĘ I NIE BARWIĄCE MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO. 
PRÓBKA 

4 
*/ Zamawiający dopuszcza inną wielkość 
opkaowania z odpowiednim przeliczeniem ilości 
opak. 

         

 OGÓŁEM          

 

”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „ 

Lp. Nazwa j.m. Ilość 
Cena 
jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

V
a 
t 
% 

Wartość 
brutto 

PODAĆ: 
1.NAZWĘ 

PRODUCENTA 
2. NAZWA 

HANDLOWA 
3. WSZYSTKIE 

NUMERY 
KATALOGOWE 

KLASA 
OFEROWANEG

O WYROBU 
ZGODNIE  Z 
REGUŁAMI 

KLASYFIKACJI 
WYROBÓW 

ZAWARTYMI W 
ROZPORZĄDZE

NIU 
PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEG
O I RADY (UE) 
2017/745 – 

PROSZĘ 
WPISAĆ JEŚLI 

DOTYCZY 

Podać 
wielkość 

najmniejsze
go 

opakowania 
zbiorczego 

1 

KASETKA 
HISTOPATOLOGICZNA 
OTWIERANA. KASETKA 
HISTOPATOLOGICZNA DO 
PRZEPROWADZANIA DUŻYCH 
MATERIAŁÓW Z WIECZKIEM 
ZAMYKANYM NA ZAWIAS. 
WYMIARY DŁ. X SZER. X WYS. 
40MMX28MM X7MM (+/-2%). 
DUŻE PROSTOKĄTNE OTWORY 
O WYMIARACH 1X5MM – PO 
64 OTWORY NA WIECZKU 
ORAZ PODSTAWIE. KASETKA 
ODTŁUSZCZONA PO PROCESIE 
PRODUKCYJNYM. MINIMUM 5 
RÓŻNYCH KOLORÓW. KASETKI 
GOTOWE DO UŻYCIA, NIE 
MOGĄ OTWIERAĆ SIĘ SAME W 
ALKOHOLACH, ACETONACH I 
KSYLENIE ORAZ 60 
STOPNIOWEJ PARAFINIE. 
OPAKOWANIE A’ 500SZT.  
PRÓBKA – PO 5 SZT.KASETEK 
W 5 KOLORACH 

OPAK. 108        

2 

KASETKA BIOPSYJNA DO 
PRZEPROWADZANIA 
DROBNYCH MATERIAŁÓW Z 
WIECZKIEM ZAMYKANYM NA 
ZAWIAS. . WYMIARY 
STANDARDOWE 
(UNIWERSALNE) – DŁ. X SZER. 
X WYS.: 40 MM X 28 MM X 7 
MM (±2%). MAŁE 
KWADRATOWE OTWORY O 
WYMIARACH 1 X 1 MM- PO 
224 OTWORY NA WIECZKU I 

OPAK. 4        



PODSTAWIE. KASETKA 
ODTŁUSZCZONA PO PROCESIE 
PRODUKCYJNYM. MINIMUM 6 
RÓŻNYCH KOLORÓW. 
OPAKOWANIE 500 SZT. Z 
PODAJNIKIEM.PRÓBKA – 6 
SZT. KASETEK. 

 

WKŁADKI (GĄBKI BIOPSYJNE) 
DO KASETEK 
HISTOPATOLOGICZNYCH GĄBKI 
OWYMIARACH 21X31X2MM 
+/-1MM lub 
30mmx25mmx2mm +/- 
1mm.UMOŻLIWIAJĄCE 
PRZEPROWADZANIE BARDZO 
DROBNEGO MATERIAŁU, 
ZATRZYMUJĄCE BIOPSJE W 
MIEJSCU I ZABEZPIECZAJĄCE 
DROBNY MATERIAŁ PRZED 
WYPŁUKANIEM W TRAKCIE 
PRZEPROWADZANIA. BARWA 
NIEBIESKA GĄBKI 
UMOŻLIWIAJĄCA LOKALIZACJĘ 
DROBNEGO MATERIAŁU DO 
STOSOWANIA ZE 
STANDARDOWĄ KASETKĄ. 
CIENKIE GĄBKI POMAGAJĄCE 
ELIMINOWAĆ ZBYT DUŻE 
CIŚNIENIE WYTWARZANE NA 
NIEUTRWALANYCH PRÓBKACH 
A’500 SZT. * GĄBKI 
NIEODBARWIAJĄCE SIĘ I NIE 
BARWIĄCE MATERIAŁU 
BIOLOGICZNEGO. PRÓBKA 

OPAK. 8 *        

4 

*/ Zamawiający dopuszcza inną 
wielkość opkaowania z 
odpowiednim przeliczeniem ilości 
opak. 

         

 OGÓŁEM          

.”. 

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dnia 22/09/2022 r. odpowiedzi na pytania i modyfikację SWZ zamieszczono na stronie prowadzonego 

postępowania   


