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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. 

Dot. cz. nr 3.1 

Pytanie nr 1 

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenia do IHC jak również odczynniki – przeciwciała i systemy detekcji 

posiadały certyfikację CE-IVD?? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wymaga. Przedmiotem zamówienia jest urządzenie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający umożliwi zaoferowanie aparatu do automatycznego barwienia IHC z certyfikatem CE-IVD oraz 

dedykowanymi przeciwciałami CE-IVD zwalidowanymi na aparat z możliwością stosowania dowolnych 

przeciwciał? 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 

 

Pkt. 6 

Pytanie nr 3 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu wolnostojącego zajmującego mniejszą powierzchnię? 

Odpowiedź 

Tak, jeśli urządzenie spełnia parametry zawarte w SIWZ. 

 

Pkt. 7 

Pytanie nr 4 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu pozwalającego na równoczesne barwienie i deparafinizację i 

odsłanianie antygenów do 20 preparatów w czasie krótszym niż 4 h? 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
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Pytanie nr 5 

Czy zamawiający wymaga dostarczenia aparatu do automatycznego barwienia preparatów IHC pozwalającego 

na włączenie do systemu monitorowania obiegu próbki pozwalającego na prowadzenie monitoringu stanu 

barwienia preparatów? 

Odpowiedź 
Zamawiający nie wymaga. 
 

Pytanie nr 6 

Czy zamawiający wymaga dostarczenia aparatu dozującego stałą objętość przeciwciała niezależnie od wielkości i 

umiejscowienia skrawka na szkiełku? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wymaga. 
 

Umowa 

Pytanie nr 7 

Par. 5 ust. 1 Czy zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury? 

Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności. 

Odpowiedź 

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

 

Pytanie nr 8 

Par. 7 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę „12 godzin” na „24 godziny” 

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 9 

Par. 9 ust. 1 pkt a i d Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie „lecz nie więcej niż 10% łącznej wartości 

umowy brutto”? 

Odpowiedź 

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

 

Pytanie nr 10 

Par. 9 ust. 1 pkt a i d Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienie” na „zwłoka”? 

Odpowiedź 

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

 

 

 

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego 
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