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Szczecin, dnia  23.10.2017 r. 
Znak sprawy:  ZP/220/77/17 
Dotyczy: dostawy odczynników chemicznych oraz odczynników do in vitro na 
potrzeby laboratoriów SPSK-2 w Szczecinie. 

 

Wyjaśnienie nr 1 
W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczących  treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 

Wykonawca nr 1   
Zadanie 1 poz. 6  - formalina 10 % buforowana 
Pytanie nr 1  
Czy Zamawiający dopuści formalinę zrejestrowana jako  wyrób medyczny zgodnie z 
ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211) 
,dla których obowiązuje stawka VAT 8% ?  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie formaliny 
zarejestrowanej jako wyrób medyczny ze stawką VAT 8% Z wiedzy Zamawiającego 
jednoznacznie wynika, że na rynku dostępna jest buforowana formalina 
zarejestrowana jako: 

- odczynnik chemiczny w klasie czystości cz.d.a. ze stawką VAT 23% 
- wyrób medyczny ze stawką VAT 8% 

Skład chemiczny i właściwości obu produktów są tożsame. Od wielu lat 
Zamawiający dokonuje zakupu formaliny jako odczynnika cz.d.a., która jest w 
Zakładzie Patomorfologii Zamawiającego produktem sprawdzonym i pozytywnie 
ocenianym. W związku z faktem, że w celu zachowania porównywalności ofert w 
postępowaniu przetargowym, Zamawiający nie może doprowadzić do sytuacji, w 
której zostaną zaoferowane produkty z dwoma różnymi stawkami VAT 8% i 23% 
Wybór danego rodzaju produktu tzn. odczynnika chemicznego lub wyrobu 
medycznego, zawsze może spowodować sytuację w której nie każdy wykonawca 
będzie mógł przystąpić do przetargu. Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe 
przesłanki Zamawiający pozostanie przy formalinie wprowadzonej do obrotu jako 
odczynnik chemiczny w klasie czystości cz.d.a. ze stawką VAT 23% 
Pytanie nr 2 
Czy Zamawiający wydzieli pozycję 6 do osobnego zadania przy założeniu, że jest to 
wyrób medyczny. Od lat specjalizujemy się w produkcji formaliny dla potrzeb 
pracowni histopatologicznych i chcielibyśmy mieć możliwość przedstawienia 
konkurencyjnej i korzystnej oferty dla Państwa.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z zadania nr 1 poz. 6 i 
utworzenia z niej odrębnego zadania. Produkty opisane w zadaniu są jednorodne 
asortymentowo, wszystkie są odczynnikami chemicznymi w klasie czystości cz.d.a., 
posiadają kilku producentów i są szeroko dostępne na rynku. 
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