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Wszyscy uczestnicy postępowania 
 

 
Wyjaśnienia, zmiana terminu składania ofert 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników oraz drobnego sprzętu 

laboratoryjnego 

 
W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 
29.01.2004 Prawo zamówieo publicznych  Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Lubaczowie wyjaśnia: 
 

SIWZ: 

     1. Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych netto za 1 szt. wyrobów z 

dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku (dotyczy zadania nr 4)? 

Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt 

UZP/ZO/0-2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c 

po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem 

kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości 

zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)”. 

Odp.: Zamawiający przewidział taka możliwość- zapis w załączniku nr 2 do siwz Część nr 3 

2.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie dla Cześci nr 3 minimalnego terminu 

dostawy wynoszącego 2 dni?  

 Jednym z kryteriów oceny ofert w niniejszym postępowaniu jest termin dostawy. Waga 

tego kryterium została przez Zamawiającego ustalona na 40%. 

 Ze sposobu liczenia punktów w tym kryteriów określonym w SIWZ wynika, że najwyżej 

oceniony zostanie termin dostawy wynoszący 1 dzień.  

 Czyli wykonawca, który zaoferuje termin dostawy 1 dzień otrzyma 40 pkt., a 

wykonawca, który zaoferuje też bardzo krótki termin dostawy np. 2 dniowy - tylko 20 pkt. Tak 

dużej różnicy punktowej drugi wykonawca nie jest w stanie zrekompensować ceną.  

 Jednodniowy termin dostawy mogą zaoferować wykonawcy, którzy mają siedzibę 

blisko siedziby Zamawiającego, bądź wykonawcy, którzy za wszelką cenę, chcą uzyskać 

zamówienie publiczne i mimo świadomości tego, że nie są w stanie zagwarantować 

jednodniowego terminu dostawy, oferują go tylko po to, aby otrzymać przewagę punktową w 

kryterium oceny ofert.  

 Zapewnienie jednodniowego terminu dostawy dostaw ciągłych, cyklicznych dla 

wykonawcy, który ma siedzibę i magazyn w odległości większej niż 100 km od siedziby 

Zamawiającego jest trudne do spełnienia. Korzysta on bowiem na ogół z usług firm 



przewozowych, które co prawda gwarantują dostawy następnego dnia roboczego po odbiorze 

towaru z magazynu wykonawcy, ale należy pamiętać, że aby towar mógł być wydany 

kurierowi, musi być wcześniej zarejestrowane zamówienie, wystawione dokumenty WZ, FV, 

spakowany towar. Jeśli zamówienie wpłynie do wykonawcy po godzinie 12.00, wykonawca 

przy realizowaniu kilkudziesięciu zamówień dziennie, nie będzie w stanie zawsze nadążyć z 

realizacją zamówienia w dniu, w którym ono wpłynęło.   

 Dlatego też uważamy, że oferowanie jednodniowego terminu dostawy jest działaniem 

wykonawcy stanowiącym czynem nieuczciwej konkurencji. Za czyn nieuczciwej konkurencji 

KIO uznaje bowiem zachowania zmierzające do wygrania przetargu "za wszelką cenę" w 

postaci oferowania nierealnych warunków realizacji zamówienia. Jednoznacznie jest 

wskazane, że zaoferowanie warunków nierealnych, które nie są w warunkach rzeczywistych 

możliwe do spełnienia, godzi w dobre obyczaje i narusza zasadę uczciwej konkurencji. 

 Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 5 lipca 2012 r., o sygnaturze KIO 1306/12: 

"Utrudnianiem dostępu do rynku może być każde nieuczciwe działanie innego przedsiębiorcy, 

które powoduje eliminowanie z wolnej gry rynkowej innych przedsiębiorców rzetelnie 

oferujących swoje towary czy usługi (…). W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej, takie 

działania nakierowane by były na uzyskanie przedmiotowego zamówienia - zmierzały do 

wygrania za wszelką cenę przetargu prowadzonego przez zamawiającego, nawet jeśli w tym 

celu podano nierealny czas reakcji grupy interwencyjnej, co w istocie stanowiłoby 

zachowanie sprzeczne z dobrymi obyczajami w działalności gospodarczej, godzące w zasady 

uczciwej konkurencji. Takim zachowaniem z całą pewnością jest oferowanie świadczenia w 

konkretnych warunkach niewykonalnego do spełnienia (…) po to tylko, by uzyskać 

zamówienie. 

 Zamawiający, który jest zobowiązany do  przestrzegania zasad uczciwej konkurencji i 

równego traktowania wykonawców oraz prowadzenia postępowania zgodnie z zasadami 

proporcjonalności i przejrzystości nie powinien poprzez kryteria oceny ofert godzić się na 

nieuczciwe czyny wykonawców, dlatego też powinien określić minimalny termin dostawy (np. 

2 dni). 

 Za ustaleniem minimalnego terminu dostawy np. 2 dni robocze, który jest terminem 

najbardziej realnym i bezpiecznym dla wykonawców mających siedzibę w różnych miejscach 

kraju, przemawia również fakt, że przedmiotem części nr. 3 nie są produkty unikatowe, 

ratujące życie. Zamawiający używa ich stale i może planować wcześniej zapotrzebowanie, 

dlatego brak jest merytorycznego uzasadnienia, dla jednodniowego terminu dostawy. 

Odp.: Zgodnie z siwz 

 

Projektu umowy: 

Dotyczy artykułu 2 

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.  



Odp.: Zgodnie z siwz 

Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Dotyczy Części nr 3, pozycja 3 

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania płyt do oznaczania grup krwi z rowkiem 

usztywniającym, który zapobiega uginaniu się płyty i w rezultacie ułatwia przeprowadzanie 

badań? 

Rowek usztywniający podnosi komfort i bezpieczeństwo wykonującego test. Rowek 

usztywniający stabilizuje kształt jednorazowej płyty uniemożliwiając jej odkształcanie się w 

trakcie wykonywania na niej testów, co chroni użytkownika przed przypadkowym 

wydostaniem się próbek z poszczególnych celek. W metodyce badania sztywność płyty ma 

bardzo duże znaczenie, bowiem w celu właściwego wymieszania zawiesiny i równomiernego 

jej rozprowadzenia na dnie celki, płytę lekko, kolistym ruchem w płaszczyźnie poziomej, 

obraca się. W przypadku płyty pozbawionej rowka, czynność tę jest bardzo trudno wykonać, z 

uwagi na giętkość płyty. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza 

Dotyczy Części nr. 3, pozycja 35 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na lejki z PP (polipropylenu)? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza 

 

Dotyczy Części nr 3, wymagania, pkt. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pipety, które nie zawierają filtrów ochronnych? 

Odp.: Zgodnie z siwz 

 

Dotyczy terminu składania ofert 

Mając na uwadze wielość kwestii wymagających wyjaśnienia, doprecyzowania bądź 

modyfikacji, wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert o min. 2 dni robocze 

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert ulega przedłużeniu 

do dnia 19.11.2019 do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.11.2019 o godz. 10.15. 

Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

 

Zamawiający: 

 

 

  

 


