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         Poznań, dnia 26 stycznia 2018 roku 

  Oznaczenie sprawy: PN – 53/17 

  Dz.Z.P.53/09/18 

 
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego 

 

 
Wyjaśnienie treści SIWZ 

 
dot.  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego w ramach 

projektu pt. „Wsparcie oddziałów GPSK UM w zakresie wymiany sprzętu i wyposażenia niezbędnego do diagnostyki i 

leczenia chirurgicznego nowotworów narządów rodnych kobiety” na dostawę sprzętu w celu doposażenia pracowni 

patomorfologii 

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści SIWZ, Zamawiający na podst. art. 38 ust. 2 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2017 poz. 1579) poniżej 

zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami. 

Pytanie nr 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację części umowy § 7 ust 7. W przypadku wystąpienia usterki lub 

awarii po zakończeniu realizacji zamówienia w ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca przystąpi do jej 

usunięcia w ciągu 48 godzin (dla części 2 )od momentu zgłoszenia przesłanego elektronicznie na adres 

wskazany w § 3 ust.2 lit. b i dokona jej usunięcia w ciągu kolejnych 7 dni roboczych.  

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W związku z powyższym dla cz. 2 i 5 czas reakcji na serwis wynosi 48 godzin. § 7 ust 7 dla cz. 2 i 5 umowy 

otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku wystąpienia usterki lub awarii po zakończeniu realizacji zamówienia w ramach udzielonej 

gwarancji jakości Wykonawca przystąpi do jej usunięcia w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia przesłanego 

elektronicznie na adres wskazany w § 3 ust.2 lit. b i dokona jej usunięcia w ciągu kolejnych 7 dni roboczych” 

 

Pytanie nr 2  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację części umowy § 7 ust 8. W przypadku, gdy naprawa usterki lub 

awarii wymaga sprowadzenia części spoza granicy kraju, przez co niemożliwe jest zachowanie terminu, o 

którym mowa w ust. 7, termin naprawy może ulec wydłużeniu, po przedstawieniu Zamawiającemu w formie 

pisemnej zasadności przedłużenia, jednak nie dłużej niż do 30 dni roboczych. W przypadku niemożności 

dochowania terminu naprawy lub usterki, o którym mowa w ust. 7 Wykonawca obowiązany jest do 

dostarczenia sprzętu zastępczego, o nie gorszych parametrach niż będący przedmiotem umowy na czas 

wykonania naprawy.  

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W związku z powyższym dla cz. 2 i 5 § 7 ust 8 umowy otrzymuje brzmienie:  
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„W przypadku, gdy naprawa usterki lub awarii wymaga sprowadzenia części spoza granicy kraju, przez co 

niemożliwe jest zachowanie terminu, o którym mowa w ust. 7, termin naprawy może ulec wydłużeniu, po 

przedstawieniu Zamawiającemu w formie pisemnej zasadności przedłużenia, jednak nie dłużej niż do 30 dni 

roboczych. W przypadku niemożności dochowania terminu naprawy lub usterki, o którym mowa w ust. 7 

Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia sprzętu zastępczego, o nie gorszych parametrach niż będący 

przedmiotem umowy na czas wykonania naprawy” 

 

Pytanie nr 3  

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert zgodzi się na wyłączenie z części 2. poz. 2.2  i 

utworzy oddzielną, niezależną część? 

Odpowiedź 

Zamawiający uwzględnia wniosek.  

W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający dokonuje zmian SIWZ poprzez 

wyłączenie z części nr 2 poz. 2.2 i utworzenie części nr 5, obejmującej dotychczasowy pkt. 2.2 w części nr 2. 

Zamawiający dokonał następujących zmian SIWZ, poszczególne punkty otrzymują następujące brzmienie: 

Rozdział III 

Pkt 1.2 „Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części. Wykonawca może składać ofertę do jednej, kilku 

lub wszystkich części zamówienia” 

Pkt 1.2.2 Część nr 2 – obejmuje dostawę urządzeń: 
1. Mikroskop histologiczny  - 2  urządzenia 
Pkt 1.2.5 Część nr 5 – obejmuje dostawę urządzeń: 
1. Mikroskop histologiczny  - 1  urządzenie 
Rozdział V 
Pkt 1.2.3 zdolności technicznej lub zawodowej: o udzielenie zamówienia publicznego może się ubiegać 
wykonawca, który: 
dla cz. 2 - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia  
działalności  jest  krótszy - w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonuje, minimum jedna dostawę sprzętu, obejmującą swym zakresem mikroskopy lub mikroskopy z 
wyposażeniem o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 zł brutto 
dla cz. 5 - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia  
działalności  jest  krótszy - w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonuje, minimum jedna dostawę sprzętu, obejmującą swym zakresem mikroskopy lub mikroskopy z 
wyposażeniem o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto; 
W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę do cz. 2 i 5 Zamawiający uzna warunek za spełniony dla tych 
części, gdy Wykonawca wykaże wykonanie dostawy o wartości  najwyższej spośród części na które składa 
ofertę 
Rozdział VI 
Pkt. 1.2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: odpowiednio dla danej części zamówienia Załącznik Nr 1.1; 1.2; 
1.3; 1.4; 1.5 do SIWZ, który winien być złożony pisemnie w formie oryginału 
Rozdział VIII 
Pkt. 2 Wadium wynosi 
Pkt 2.5 - Dla cz. 5 – 1 500,00 zł 
Rozdział XIII 

Dla cz. 2 – mikroskopy (2 sztuki) 

KRYTERIUM II: Jakość– 30% 
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Parametry techniczne oceniane 

 

Waga kryterium 

1) Mikroskop histologiczny, świetlny z kamerą cyfrową 4K, 
komputerem sterującym i oprogramowaniem do opracowania 
obrazu o wymienionych parametrach – 2 sztuki  

System zarządzania oświetleniem zapamiętujący ostatnie nastawy osobno dla 

każdego obiektywu samoistnie (automatycznie), bez konieczności akceptowania 

nastaw przez użytkownika 

TAK – 15 pkt 

NIE – 0 pkt 

 

2) Mikroskop histologiczny, świetlny z kamerą cyfrową 4K, 
komputerem sterującym i oprogramowaniem do opracowania 
obrazu o wymienionych parametrach – 2 sztuki  

System obsługujący zautomatyzowany uchwyt obiektywów z funkcją 

zapamiętywania pozycji dwóch dowolnie wybranych obiektywów 

TAK – 15 pkt 

NIE – 0 pkt 

 

Dla cz. 5 – mikroskop (1 sztuka) 

KRYTERIUM I: Cena – 60% 

Kryterium „Cena” rozpatrywane będzie na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej 

przez Wykonawcę w FORMULARZU OFERTY.  

Wartość punktowa kryterium „Cena” wyliczona zostanie wg wzoru: 

   

                                                          Cena oferty z najniższą ceną 

Ilość punktów  =    -------------------------------------    x  60  

          Cena oferty badanej 

Zgodnie z art. 2 ustawy cenę należy rozumieć zgodnie z art. 3 ust. 1, pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 roku 

o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915). 

KRYTERIUM II: Jakość– 30% 

Wykonawca otrzyma punkty za zaoferowanie urządzeń z następującymi parametrami technicznymi (max. 30 pkt): 
 

Parametry techniczne oceniane 

 

Waga kryterium 

1) Mikroskop histologiczny, świetlny z kamerą cyfrową 4K, 

komputerem sterującym i oprogramowaniem do opracowania 
obrazu o wymienionych parametrach - 1 sztuka  

Konstrukcja bazy/statywu mikroskopu, łącząca układ ogniskowania ostrości 

preparatu poprzez ruch uchwytu rewolwerowego z obiektywami z nieruchomym, 

nisko położonym stolikiem (nie wyżej niż 130 mm od poziomu stołu) 

 

TAK – 30 pkt 

NIE – 0 pkt 

 
KRYTERIUM III : OKRES GWARANCJI – waga 10 % 

Minimalny okres gwarancji dla oferowanego urządzenia wynosi 12 miesięcy licząc od dnia dostawy urządzenia. 
Wykonawca uzyska punkty jeśli zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 12 miesięcy. 
10 pkt – uzyska oferta, w której wykonawca zaoferuje 24 miesięczny okres gwarancji  
0 pkt – uzyska oferta wykonawcy, który zaoferuje 12 miesięczny okres gwarancji  

 

Jednocześnie informuję, że przedmiotowa zmiana prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu. Sprostowanie 

Ogłoszenia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 26/01/2018 r. 
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Załączniki: 

SIWZ - po zmianie 

Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 2 – po zmianie 

Zał. nr 2 - Formularz ofertowy dla cz. 2 – po zmianie 

Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 5 – po zmianie 

Zał. nr 2 - Formularz ofertowy dla cz. 5 – po zmianie 

Zał. nr 3 – Wzór umowy – po zmianie dla cz. 2 i 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego 


