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Uczestnicy  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego 
w  trybie przetargu nieograniczonego na  dzierżawę aparatów z oprogramowaniem i wyposażenia dodatkowego oraz  

zakup i sukcesywna dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do diagnostyki  raka szyjki macicy 
                                                                                  
 
                      WYJAŚNIENIE   TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
 
 

W  związku z zapytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawców,  
Zamawiający, Ginekologiczno - Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, na 
podstawie art. 38 ust.1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz. U z 2017 r. poz. 1579) 
udziela  wyjaśnień, jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 dokonuje zmian SIWZ: 

  
        

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający w powyższym postępowaniu, w Części III „Dzierżawa aparatów z oprogramowaniem 
oraz zakup i sukcesywna dostawa odczynników, materiałów zużywalnych do wykrywania etylowanych regionów promotorów genów 
FAM19A4  i hsa-mir 124-2; Punkt 1 1. DZIERŻAWA  dwóch aparatów z oprogramowaniem  do wykrywania etylowanych regionów 
promotorów genów  FAM19A4 i hsa-mir124-2  na okres 12 miesięcy;   Punkt 2.2  Zakup oraz sukcesywna dostawa materiałów 
zużywalnych. Podpunkt 1  Wykonawca zapewni wszystkie niezbędne materiały zużywalne potrzebne do wykonania izolacji DNA, 
konwersji DNA wodorosiarczynem i testu metyzacji oraz Punkt 3.  Kryteria oceny ofert, Genem referencyjnym w teście metyzacji jest 
ACTB (gen kodujący ß-aktynę )” miał na myśli test do wykrywania metylowanych regionów promotorów genów FAM19A4  i hsa-mir 124-
2 i dalej test metylacji?  

Dla Wykonawcy jest to niejasne ponieważ w specyfikacji pojawia zapis test metylacji,  
a we wskazanych miejscach występuje zapis „do wykrywania etylowanych regionów promotorów genów  FAM19A4 i hsa-mir124-2” 
wskazując na inny rodzaj testu. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający  zmienia nazwę części nr 3 na:  
Dzierżawa aparatów z oprogramowaniem oraz zakup i sukcesywna dostawa odczynników, materiałów zużywalnych do wykrywania 
metylowanych regionów promotorów genów FAM19A4  i hsa-mir 124-2 
Powyższe zmiany zostały uwzględnione w załączniku nr 1 i załączniku nr 2 do SIWZ. 

 
W związku ze zmianą treści SIWZ, Zamawiający na podstawie zapisu art. 12a i art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku – Prawo zamówień publicznych  przedłuża termin składania ofert  do  dnia 2.10.2018r. do godz. 09.00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 
2.10.2018r. o godzinie 09.30. 
 
Zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, w związku z czym Zamawiający w dniu dzisiejszym przekaże 
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie 
określonej w dyrektywie.  
 
Załączniki: 
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ po zmianach 
Formularz cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ po zmianach 
            


