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         Poznań, dnia 05 lutego 2018 roku 

  Oznaczenie sprawy: PN – 53/17 

  Dz.Z.P.53/ 15 /2018 

 
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 
1.2.1. Część nr 1 Ze względu na fakt, iż Zamawiający, jako kryterium poza cenowe punktuje spójność linii 
technologicznej podając:  
 KRYTERIUM II: Stopień jednorodności zastosowanych urządzeń – 10 % 
 najkorzystniejszy: dostawa w ramach, której zastosowano jednego producenta wszystkich oferowanych 
urządzeń – 10 pkt. 
 akceptowalny: dostawa w ramach, której zastosowano więcej niż 1 producenta urządzeń – 0 pkt. 
Argumentując to: w sposób następujący: W części nr 1 pożądane jest, aby zaoferowane urządzenia pochodziły 
od jednego producenta. Jednorodność urządzeń stanowiących funkcjonalną całość gwarantuje Zamawiającemu 
możliwość wykorzystania wszystkich funkcji sprzętu, przez co zamawiający mógłby zoptymalizować czas, 
wydajność i jakość diagnostyki. 
Prosimy Zamawiającego o wyodrębnienie poszczególnych urządzeń do osobnych pakietów.  Jednolita nazwa 
producenta urządzeń ( tzw. branding) wymagana jest przez Zamawiającego w kryterium cenowym, które jest 
punktowane, a punktacja wpływa bezpośrednio na kolejność złożonych ofert, zatem umieszczenie wszystkich 
urządzeń w jednym pakiecie kłóci się z zasadą równej konkurencji i nie pozwala na realne złożenie ofert przez 
innych dostawców sprzętu Każde z urządzeń wyszczególnionych w SIWZ jest niezależnym samowystarczalnym 
urządzeniem, co za tym idzie nie ma bezpośredniego przełożenia między producentem urządzeń a 
wykorzystaniem wszystkich dostępnych funkcji w poszczególnych urządzeniach. W związku z tym prosimy o 
wyodrębnienie urządzeń do osobnych pakietów a w przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o 
uzasadnienie, czemu Zamawiający ogranicza możliwość złożenia innych ofert poprzez umieszczenie wszystkich 
urządzeń w jednym pakiecie oraz jednoczesne punktowanie dostawy urządzeń „od jednego producenta”, czyli 
posiadających spójny branding. Jednoczesny wymóg złożenia oferty na komplet urządzeń i punktowana 
spójność w brandingu oznacza podwójne ograniczenie złożenia ważnej oferty przez więcej niż jednego 
dostawcę w Polsce.  
Prosimy o wyodrębnienie niniejszych urządzeń z jednego pakietu i utworzenie osobnych pakietów dla:  
1. Procesor tkankowy - 2 urządzenia 
2. Modułowe centrum do zatapiania tkanek - 1 urządzenie 
3. Drukarka preparatów - 1 urządzenie 
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4. Mikrotom saneczkowy - 2 urządzenia 
5. Łaźnia wodna - 3 urządzenia 
6. Barwiarka automatyczna - 1 urządzenie 
7. Zaklejarka - 1 urządzenie 
8. Kriostat – 1 urządzenie  
 
Odpowiedź 
Podział zamówienia na części jest prawem ale nie obowiązkiem zamawiającego. Zamawiający podtrzymuje 
zapis i uzasadnienie ujawnione w SIWZ. Obligowanie zamawiającego poprzez “prawo do zapytań” do 
sporządzania uzasadnień odnoszących się do intencji i motywów jest nadużyciem tego prawa i nie wywołuje 
skutku prawnego w postaci konieczności publikowania takich uzasadnień. Wolą zamawiającego jest uzyskanie 
jednego niepodzielnego świadczenia, tym samym zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów specyfikacji. 
Nadto w ocenie Zamawiającego nie mamy do czynienia z ograniczeniem zasady uczciwej konkurencji albowiem 
kryteria oceny ofert nie uniemożliwiają złożenie ofert przez różnych wykonawców. Co więcej Zamawiający 
właśnie poprzez sformułowanie kryteriów oceny ofert umożliwił Wykonawcom zastosowanie różnych rozwiązań 
oraz niekoniecznie zaproponowanie urządzeń jednego producenta, natomiast wyraźnie wskazał, które 
rozwiązania będzie premiował przyznaniem punktów. 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

Pytanie nr 2 
1.2.1. Część nr 1 Prosimy Zamawiającego w wyjaśnienie, dlaczego wymóg „KRYTERIUM II: Stopień 
jednorodności zastosowanych urządzeń – 10 %” tyczy się wyłącznie części I, a nie wszystkich części opisanych 
w SIWZ?  
Odpowiedź 
Obligowanie zamawiającego poprzez “prawo do zapytań” do sporządzania uzasadnień odnoszących się do 
intencji i motywów jest nadużyciem tego prawa i nie wywołuje skutku prawnego w postaci konieczności 
publikowania takich uzasadnień. Wykonawca nie uzasadnił naruszenia zasady równości i uczciwej konkurencji, 
tym samym zamawiający nie dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ.  
 
Pytanie 3 punkt 6 - Mikrotom saneczkowy.  
Dotyczy: Część XIII – opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się podczas wyboru 
oferty.  
Kryterium III – jakość 20%  
Prosimy o informację czy Zamawiający do każdego z oferowanych mikrotomów saneczkowych oczekuje 3 

zimnych płyt bez zasilania do chłodzenia preparatów (łącznie 6 płyt), czy też do 2 mikrotomów saneczkowych 
oczekuje dołożenia 3 płyt łącznie.  
Odpowiedź 
Zamawiający oczekuje dostarczenia 3 płyt łącznie. 
 
Pytanie 4 punkt 6 - Mikrotom saneczkowy.  
Prosimy o informację w jakiś sposób Zamawiający planuje ocenić – poprzez przyznanie oferentom punktów – 
zaoferowanie płyt bez zasilania do chłodzenia preparatów, skoro płyty te nie są uwzględnione w opisie 
przedmiotu zamówienia i nie można w żaden obiektywny sposób wykazać ich obecności w ofercie.  W związku z 
tym prosimy również o uwzględnienie płyt w formularzu cenowym, jako odrębne pozycje, które równocześnie 
mogą posiadać inną stawkę Vat niż oferowane mikrotomy.  
 
Odpowiedź 
Zamawiający zgodnie z kryterium oceny ofert dopuszcza dwa rozwiązania 1) Na wyposażeniu mikrotomów 3 
zimne płyty bez zasilania do chłodzenia preparatów, 2) brak wyposażenia mikrotomów w 3 zimne płyty bez 
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zasilania do chłodzenia preparatów. W przypadku, gdy wykonawca oferuje 3 zimne płyty bez zasilania do 
chłodzenia preparatów stanowią one komplet z oferowanym mikrotomem, wykonawca wskazuje jedną cenę – 
kompletu tj. mikrotomu oraz pozostałego wyposażenia. Za zaoferowanie płyt wykonawca otrzymuje punkty w 
tym kryterium. 
 
Pytanie 5 punkt 7 Łaźnia wodna  
W związku z faktem, iż kryteria punktowe tyczą się następujących parametrów: 
 skok regulacji o 1oC – 0pkt 
 skok regulacji o 0,5oC – 2 pkt 
 prosimy o zmianę zapisu z „precyzyjna regulacja temperatury w zakresie od temperatury otoczenia do 75oC 
(skok regulacji nie większy niż o 1oC) na parametr o treści „precyzyjna regulacja temperatury” gdzie wagą 
będzie  
 skok regulacji o 1oC – 0pkt 
 skok regulacji o 0,5oC – 2 pkt 
Pozostawienie wcześniejszego zapisu oznacza wprowadzenie dodatkowego parametru, nie uwzględnionego w 
opisie przedmiotu zamówienia, przy jednoczesnej ocenie innego parametru jakim jest skok regulacji o daną  
wartość punktową. 
 W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o zmianę parametru na „precyzyjna regulacja temperatury w 
zakresie od temperatury otoczenia do 70oC (skok regulacji nie większy niż o 1oC)” 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
 
Pytanie 6 punkt 8 Barwiarka histologiczna  
W związku z faktem, iż kryteria punktowe tyczą się następujących parametrów: 
 Wydajność urządzenia przy szybkich programach barwienia rutynowego hematoksyliną i eozyną 600 do 
650 szkiełek na godzinę – 0 pkt 
 Wydajność urządzenia przy szybkich programach barwienia rutynowego hematoksyliną i eozyną powyżej 
650 szkiełek na godzinę – 2 pkt 
Prosimy o zmianę zapisu z „Wydajność urządzenia nie mniejsza niż 600 szkiełek/godzinę przy szybkich 
programach barwienia rutynowego hematoksyliną i eozyną” na parametr opisany w Opisie przedmiotu 
Zamówienia, a mianowicie „ wydajność urządzenia rzędu 200-400 szkiełek / godzinę przy barwieniu 
rutynowym” oraz dostosowanie wagi kryteriów punktowych do wymagań zgodnych z opisem przedmiotu 
zamówienia np.  
 Wydajność urządzenia przy szybkich programach barwienia rutynowego hematoksyliną i eozyną 200 do 
300 szkiełek na godzinę – 0 pkt 
 Wydajność urządzenia przy szybkich programach barwienia rutynowego hematoksyliną i eozyną 300 do 
400 szkiełek na godzinę – 2 pkt 
Pozostawienie wcześniejszego zapisu oznacza wprowadzenie dodatkowego parametru, nieuwzględnionego w 
opisie przedmiotu zamówienia przy jednoczesnej ocenie innego parametru.  
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
 
Pytanie 7 punkt 9 Nakrywarka do szkiełek mikroskopowych  
Prosimy Zamawiającego w wyjaśnienie dlaczego punktowana (2 pkt) jest wydajność urządzenia w zakresie 350-
400 szkiełek na godzinę, a wartości wyższa (poza zakresem) oceniona zostanie na 0 pkt. Prosimy o wyjaśnienie 
czym Zamawiający kieruje się punktując wyżej dany zakres, a pomijając punktację dla urządzeń o większej 
wydajności.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Punktowana wydajność jest dla zamawiającego 
optymalna pod względem potrzeb i kosztów eksploatacji. 
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Pytanie 8 punkt 10 Kriostat wolnostojący  
W związku z faktem, iż kryteria punktowe tyczą się następujących parametrów: 
 10 podstawków – 0 pkt 
 Powyżej 10 podstawków– 2 pkt 
Prosimy o zmianę zapisu z” Półka szybkiego zamrażania -42°C, przy temp. komory -35°C przeznaczona na min. 
10 podstawków z preparatami” na zapis ” Półka szybkiego zamrażania przeznaczona na min. 10 podstawków z 
preparatami” Pozostawienie wcześniejszego zapisu oznacza wprowadzenie dodatkowego parametru, 
nieuwzględnionego w opisie przedmiotu zamówienia przy jednoczesnej ocenie innego parametru.  
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
 
Pytanie 9 
Dotyczy: Część XIII – opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się podczas wyboru 
oferty. Pozycje od 1 do 10 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie w jaki sposób planuje wykonać ocenę jakości parametrów ocenianych 
dla pozycji od 1 do 10 na etapie badania ofert czyli  przed dostawą urządzeń i faktycznej możliwości 
przeprowadzenia jakościowych testów dla poszczególnych urządzeń? 
Odpowiedź 

Wszystkie oferowane parametry oceniane – stanowiące kryterium oceny ofert Wykonawca zobligowany jest 
wskazać w zał. nr 2 tj. Formularzu oferty. Ocena ofert zostanie dokonana poprzez analizę treści oferty. To na 
co wskazuje wykonawca dotyczy etapu realizacji przedmiotu umowy.  
 
Pytanie 10 – punkt 7 Cześć nr 1.1 Automatyczny procesor próżniowy – 2 sztuki  
Prosimy o dopuszczenie urządzenia w którym niebezpieczne opary odczynników są w sposób ciągły 
odprowadzane z szafki na odczynniki oraz z komory reakcyjnej w momencie jej otwarcia w celu włożenia lub 
wyjęcia koszyków.  Jest to rozwiązanie lepsze od opisanego, ponieważ pozwala na efektywną ochronę 
użytkownika podczas pracy.  
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 
Pytanie 11 – punkt 8 
Prosimy o dopuszczenie urządzenia wyposażonego w filtr z węglem aktywowanym z możliwością podłączenia 
urządzenia do zewnętrznej wentylacji w przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o doprecyzowanie co 

Zamawiający rozumie pod pojęciem „zewnętrzna pompa próżniowa”, oraz o  opisanie mechanizmu działania 
takiej pompy.  W przypadku podtrzymania zapisu SIWZ prosimy o uwzględnienie wyceny dodatkowego 
urządzenia w formularzu cenowym.  
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie wyjaśnia, że pod pojęciem zewnętrzna pompa próżniowa 
chodzi o możliwość podłączenia do zewnętrznej wentylacji (wentylacja mechaniczna). 
 
Pytanie 12 – punkt 13 
Ze względu na fakt iż rutynowo w pracowniach stosowanych jest od 2-3 programów, prosimy o dopuszczenie 
urządzenia posiadającego możliwość konfiguracji 8 programów ( każdy składający się z 14 kroków) z 
możliwością konfiguracji parametrów: temperatura, czas, odczynnik, ciśnienie/ próżnia. W przypadku 
negatywnej odpowiedzi prosimy o przedstawienie minimum 10 programów ( każdy po 14 kroków), jakich 
będzie używał Zamawiający wraz z informacją o ich zastosowaniu.   
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
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Pytanie 13 – punkt 14  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie procesora próżniowego z komorą reakcyjną umożliwiającą 
umieszczenie do 300 standardowych kasetek, jest to parametr lepszy od opisanego w SIWZ ponieważ pozwala 
na optymalizację procesu przeprowadzania materiału. Zamawiający wymaga dwóch procesorów próżniowych co 
sugeruje zwiększenie ilości badań, jednoczesny wymóg  ograniczający odgórnie ilość materiału do 200 kasetek 
przekłada się na zmniejszenie efektywności procesu. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o 
uzasadnienie wymogu „do 200 kasetek”. 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
 
Pytanie 14 – punkt 18 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie procesora, w którym pojemniki na odczynniki w szafce umożliwiają 
wstawienie ogólnodostępnych kanistrów z odczynnikami o pojemności 5L każdy. Jest to parametr lepszy od 
opisanego w SIWZ, ponieważ pozwala na korzystanie z ogólnodostępnych odczynników konfekcjonowanych po 
5L i nie wymaga dodatkowego przelewania odczynników do mniejszych pojemników, co wydłuża czas 
napełniania procesora oraz naraża użytkownika na kontakt z substancjami chemicznymi. W przypadku braku 

pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie. 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
 
Pytanie 15 – punkt 19 
Prosimy o dopuszczenie urządzenia niewymagającego pojemnika na kondensat. Proponowane urządzenie nie 
wymaga dodatkowych pojemników tego typu. Jest to rozwiązanie lepsze od opisanego w SIWZ, ponieważ 
wymaga mniejszych nakładów pracy ze strony użytkownika. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi 
prosimy o uzasadnienie. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 
Pytanie 16 – punkt 20 
Prosimy dopuszczenie urządzenia posiadającego 3 pojemniki na odczynniki do czyszczenia, jest to parametr 
lepszy, ponieważ pozwala na dodatkowe przepłukanie komory wodą. W przypadku braku pozytywnej 

odpowiedzi prosimy o uzasadnienie. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 
Pytanie 17– punkt 22  
Prosimy o dopuszczenie urządzenia z systemem zarządzania odczynnikami umożliwiające monitorowanie 
wykorzystania odczynników poprzez pomiar stężenia alkoholu, ilości cykli, dni.  Jest to rozwiązanie lepsze od 
opisanego w SIWZ, ponieważ pozwala użytkownikowi na realny dostosowanie częstotliwości wymian 
poszczególnych odczynników w zależności od faktycznego stanu odczynnika w urządzeniu. W przypadku braku 
pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 
Pytanie 18 – punkt 23 
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Prosimy o dopuszczenie urządzenia z możliwością personalizacji ustawień monitów systemu zarzadzania 
odczynnikami: liczby cykli, dni, oraz systemu pomiaru stężenia alkoholu oraz odczynników do wymiany.  Jest to 
rozwiązanie lepsze od opisanego w SIWZ, ponieważ pozwala użytkownikowi na realne dostosowanie 
częstotliwości wymian poszczególnych odczynników w zależności od faktycznego ich stanu w urządzeniu. W 
przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.  
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 
Pytanie 19 – punkt 24 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia wyposażonego w 3 łaźnie parafinowe oraz wyposażonego 
w wyjmowany jednorazowy pojemnik (niewymagający czyszczenia) na zużytą parafinę. Jest to rozwiązanie 
równoważne do opisanego w SIWZ.  W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.  
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 
Pytanie 20 – punkt 25 
Prosimy o dopuszczenie urządzenia z możliwością stosowania parafiny w zakresie od 50 do 64oC z zakresem 
nastawiania temperatury w łaźniach od 45oC do 65oC. Zakres ten jest wystarczający do rozpuszczenia parafiny 
w wymaganym przez Zamawiającego zakresie, a co za tym idzie jest to rozwiązanie bezpieczniejsze dla 

przeprowadzanej tkanki, ponieważ uniemożliwia kontakt zbyt gorącego odczynnika z materiałem. W przypadku 
braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
 
Pytanie 21 – punkt 27 
Prosimy Zamawiającego na dopuszczenie urządzenia niewymagającego do działania tacy na kapiącą parafinę, 
proponowane urządzenie posiada system w pełni uniemożliwiający rozlanie gorącej parafiny do urządzenia. Jest 
to parametr lepszy, ponieważ zwiększa bezpieczeństwo pracy użytkownika i wyklucza możliwość usterek 
technicznych wynikających z kontaktu parafiny z elementami urządzenia.  W przypadku braku pozytywnej 
odpowiedzi prosimy o uzasadnienie. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 
Pytanie 22 punkt 29 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia posiadającego 1 port USB umożliwiający transfer danych. 
Jest to port, z którego użytkownik korzysta okazjonalnie i wymóg posiadania aż 2 portów jest nie uzasadniony 
technologicznie. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie. 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
 
Pytanie 23 punkt 32 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie parametru lepszego: System podtrzymywania bateryjnego, który 
zapewnia 4 godzinną dostawę prądu do urządzenia, w celu przeprowadzenia rozpoczętego procesu do końca. 
Podczas tego procesu urządzenie analizuje poszczególne kroki protokołu i zapewnia zakończenie procesu lub 
umieszczenie materiału w stanie bezpiecznym. Ponadto w przypadku braku prądu urządzenie wyłącza wszystkie 
funkcje zbędne dla procesu, dzięki czemu ogranicza zużycie baterii. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi 
prosimy o uzasadnienie wraz z informacją, na jakiej podstawie został określony parametr 20 minut.  
 
Odpowiedź 
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Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 
 
Pytanie 24 punkt 34 
Prosimy Zmawiającego o dopuszczenie o szerokości 710 mm i wadze 165 kg. Pozostałe parametry bez zmian. 
W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o umożliwienie wizji lokalnej w pomieszczeniu, w którym ma stać 
procesor.  
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
 
Pytanie 25 punkt 9 Część nr 1.2 Centrum do zatapiania w parafinie – 1 sztuka 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia wyposażonego w dotykowy wyświetlacz o przekątnej około 
5,3 cala ( 1 cal = 2,54 cm) . Wymóg 5,7 cala jest ograniczeniem konkurencji ponieważ na rynku istnieje 
wyłącznie jedna zatapiarka posiadająca ekran o takiej wielkości.  
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
 
Pytanie punkt 11 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające jedną tacę na wyciekającą parafinę, jest to rozwiązanie 

równoważne pod katem opisanego w SIWZ, co do funkcjonalności zatapiania? Konstrukcja urządzenia nie 
wymaga stosowania aż 2 tac na wyciekającą parafinę. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o 
uzasadnienie.  
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 
Pytanie 26 punkt 13 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zatapiarki posiadającej pojemnik na foremki zlokalizowany w górnej 
części urządzenia, oraz pojemnik z wyjmowaną tacą na kasetki. Pozostałe parametry bez zmian. Jest to 
rozwiązanie równoważne do opisanego w SIWZ, ponieważ pozwala na zachowanie tej samej funkcjonalności 
urządzenia. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.  
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
 
Pytanie 27 punkt 15  

Prosimy Zamawiającego od odpuszczenie urządzenia z regulacją nastawy temperatury w zakresie 500C-700C ( 
pozostałe parametry bez zmian) zakres temperatury pozwala na pracę ze wszystkimi parafinami 
przeznaczonymi do procesu, gdyż maksymalna temperatura topnienia parafiny stosowanej w procesie wynosi 
około 62oC. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.  
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 
Pytanie 28 punkt 23  
Prosimy o dopuszczenie urządzenia o szerokości 650 mm, pozostałe parametry bez zmian. W przypadku 
negatywnej odpowiedzi prosimy o umożliwienie wizji lokalnej w pomieszczeniu, w którym ma stać urządzenie  
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
 
Pytanie 29 punkt 24  
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Prosimy o dopuszczenie urządzenia o wadze 20 kg. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o 
umożliwienie wizji lokalnej w pomieszczeniu, w którym ma stać urządzenie  
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
 
Pytanie 30 punkt 25 
Prosimy o dopuszczenie pęsety bez diody LED. Wymóg posiadania diody LED jest ograniczeniem konkurencji 
ponieważ na rynku jest wyłącznie 1 urządzenie spełniające wymóg zamawiającego. W przypadku braku 
pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.  
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
 
Pytanie 31 punkt 5 Część 1.3 Drukarka do szkiełek mikroskopowych – 1 sztuka  
Czy Zamawiający dopuści drukarkę do szkiełek mikroskopowych pracującą w technologii nadruku termo 
transferowego na szkiełkach z polem lakierowanym? Jest to technologia nowsza od opisanej w SIWZ i 
wymagająca mniejszych nakładów finansowych. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o 
uzasadnienie.  
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 

 
Pytanie 32 punkt 5  
Czy Zamawiający dopuści drukarkę do szkiełek mikroskopowych pracującą w technologii nadruku termo 
transferowego? Jest to technologia nowsza od opisanej w SIWZ i wymagająca mniejszych nakładów 
finansowych. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.  
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 
Pytanie 33 Punkt 8  
Prosimy o dopuszczenie drukarki wyposażonej w jeden magazynek o pojemności 72 szkiełek z możliwością 
manualnego podania szkiełka (nadruk na cito) . 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
 
Pytanie 34 Punkt 8  

Prosimy o dopuszczenie drukarki wyposażonej w dwa magazynki o pojemności 150 szkiełek każdy z 
możliwością manualnego podania szkiełka (nadruk na cito). 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
 
Pytanie 35 punkt 12 
Prosimy o dopuszczenie drukarki o rozdzielczości 300 dpi, która jest wystarczającą rozdzielczością dla nadruku 
termo transferowego. Rozdzielczość nadruku jest korelowana z metodą druku.  
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
 
Pytanie 36 punkt 13  
Prosimy o wykreślenie parametru wagi z opisu przedmiotu zamówienia, urządzenia produkowane w oparciu o 
dzisiejsze technologie są znacznie mniejsze i lżejsze. Jest to parametr lepszy ponieważ pozwala użytkownikowi 
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na większą funkcjonalność urządzenia i ustawienie drukarki np. przy stanowisku do cięcia materiałów na 
mikrotomach. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie. 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
 
Pytanie 37 punkt 12 Część nr 1.4 mikrotom saneczkowy 2 sztuki.  
Prosimy o dopuszczenie urządzenia z przesuwem preparatu w pełnym zakresie cięcia, czyli od 0,5 µm do 6O 
µm. Jest to rozwiązanie lepsze od opisanego w SIWZ, ponieważ pozwala na wykorzystanie pełnej 
funkcjonalności zakresu nastaw w urządzeniu. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o 
uzasadnienie. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 
Pytanie 38 punkt 15 
Prosimy o dopuszczenie urządzenia z zakresem pionowego przesuwu preparatu o wartości 40mm. Jest to 
wartość standardowo stosowana w urządzeniach dostępnych na rynku. W przypadku braku pozytywnej 
odpowiedzi prosimy o uzasadnienie. 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 

 
Pytanie 39 punkt 17  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia z regulacją konta natarcia noża w zakresie od 0 od 15o Są 
to wartości typowe dla mikrotomów saneczkowych różnych producentów. W przypadku braku pozytywnej 
odpowiedzi prosimy o uzasadnienie. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 
Pytanie 40 punkt 7 Część nr 1.5 Łaźnia wodna 3 sztuki  
Prosimy o dopuszczenie urządzenia wyposażonego w wanienkę o pojemności 3,5L. Jest to rozwiązanie lepsze 
od opisanego w SIWZ, ponieważ pozwala na bardziej ekonomiczną i wydajną pracę.  
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 

 
Pytanie 41 punkt 8  
Prosimy o dopuszczenie urządzenia umożlwiającego wyświetlanie parametrów w kolorze czerwonym oraz z 
panelem do sterowania wszystkimi parametrami urządzenia. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o 
wyjaśnienie, dlaczego zamawiający oczekuje parametru, który bezpośrednio zwiększa awaryjność urządzenia 
poprzez narażenie delikatnej konstrukcji panelu na kontakt z wodą i temperaturą.  
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 
Pytanie 42 punkt 8  
Prosimy o wyjaśnienie ile kolorów ma obsługiwać kolorowy, dotykowy ekran wbudowany w łaźnię wodną.  
Odpowiedź 
Może być jeden – czerwony. 
 
Pytanie 43 punkt 10  
Prosimy o dopuszczenie urządzenia o wymiarach zewnętrznych 370 x 295 x 135. W przypadku negatywnej 
odpowiedzi prosimy o umożliwienie wizji lokalnej w pomieszczeniu, w którym ma stać urządzenie  
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Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
 
 
 
Pytanie 44 punkt 6  Część nr 1.6  barwiarka histologiczna – 1 sztuka  
Prosimy o dopuszczenia urządzenia posiadającego 26 stacji odczynnikowych. Całkowita ilość stacji: 41. Pozwala 
to zamawiającemu na bezkolizyjną obsługę barwień histologicznych i cytologicznych w tym samym czasie. Ze 
względu na planowany zakup 2 procesorów ( pozycja 1 pakietu) rozwiązanie takie pozwoli Zamawiającemu na 
efektywne rozplanowanie procesu barwienia względem ilości przygotowywanych preparatów. Rozwiązanie to 
nie jest równoznaczne ze zobowiązaniem użytkownika do jednoczesnego korzystania ze wszystkich stacji. W 
przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 
Pytanie 45 punkt 8  
Prosimy o dopuszczenie urządzenia z 6 stacjami płuczącymi bez regulacji strumienia wody, przepływ wody 
został dostosowany przez producenta i nie wymaga dodatkowych czynności ze strony użytkownika. Jest to 
rozwiązanie lepsze od opisanego. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie. 

Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
 
Pytanie 46 punkt 10 
Prosimy o dopuszczenie urządzenia ze stałą temperaturą grzewczą ustaloną i zwalidowaną przez producenta 
względem procesu barwienia. Jest to rozwiązanie lepsze od opisanego gdyż nie wymaga dodatkowych 
czynności ze strony użytkownika. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie. 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
 
Pytanie 47 punkt 11 
Prosimy o dopuszczenie koszyczków na szkiełka o pojemności standardowej 19 sztuk.  
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Pytanie 48 punkt 11 
Prosimy o dopuszczenie koszyczków na szkiełka o pojemności standardowej 20 sztuk . 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 49 Punkt 18  
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania barwiarki wraz z modułem pośredniczącym 
umożlwiającym integrację elektroniczno-mechaniczną z urządzeniem do automatycznego nakrywania szkiełek 
mikroskopowych. Zamawiający podał w opisie „kompletny system barwienia i nakrywania”, Jeżeli nie – prośmy 
o wykreślenie punktu 18 i 19, które odnoszą się do urządzenia niewystępującego w opisie przedmiotu 
zamówienia. Jeżeli tak – prosimy o zmodyfikowanie arkusza wyceny o dodatkowe urządzenie.  
Odpowiedź 
Zamawiający oczekuje, że barwiarka i nakrywarka mogą być połączone i pracować jako jedno urządzenie. 
 
Pytanie 50 punkt 21 



 

GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY 
SZPITAL KLINICZNY 
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
ul. Polna 33, 60-535 Poznań 

NIP: 781-16-21-484 
REGON: 000288840 

KRS: 0000002866 

 

 

www.gpsk.ump.edu.pl 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Kierownik Działu Zamówień Publicznych 
tel. 61 84 19 294, 61 84 19 620 

e-mail:jjaworska@gpsk.ump.edu.pl 
Strona 11 z 17 

 

 

Prosimy o dopuszczenie urządzenia o głębokości 720mm ( mogącego stać na blacie laboratoryjnym o 
standardowej szerokości) W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o umożliwienie wizji lokalnej w 
pomieszczeniu, w którym ma stać urządzenie. 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
 
Pytanie 51 punkt 22 
Prosimy o dopuszczenie zakresu tolerancji +/ 2 kg. Określenie ścisłej wagi urządzenia jest ograniczeniem 
konkurencji. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.  
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza wagę +/2 kg. 

 
Pytanie 52 punkt 6 Część nr 1.7  Nakrywarka  do szkiełek mikroskopowych – 1 sztuka  
Prosimy o zmodyfikowanie arkusza wyceny o dodatkowe urządzenie – tj. stacja transferowa lub dopuszczenie 
urządzenia bez stacji transferowej.  
Odpowiedź 
Stacja transferowa może być podłączona wraz z barwiarką lub zaklejarką. 

 

Pytanie 53 punkt 10 
Czy Zmawiający dopuści urządzenie z możliwością precyzyjnej korekcji ścieżki medium w osi X. W nowszych 
typach urządzeń dodatkowa korekcja w osi Y nie jest potrzebna. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi 
prosimy o uzasadnienie. 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
 
Pytanie 54 punkt 13 
Prosimy o dopuszczenie urządzenia z systemem detekcji uszkodzonych szkiełek z wykorzystaniem technik opto-
elektronicznych, co jest rozwiązaniem lepszym od opisanego w SIWZ. Dzisiejsze rozwiązania odchodzą od 
stosowania kontroli mechanicznej, ponieważ nie jest to rozwiązanie dobre dla urządzenia. W przypadku braku 
pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 

 

Pytanie 55 punkt 14 
Prosimy o dopuszczenie urządzenia z systemem alarmującym w przypadku braku szkiełek nakrywkowych. Jest 
to rozwiązanie równorzędne z wymaganym w SIWZ, ponieważ uniemożliwia powstanie przestojów podczas 
pracy.  
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
 
Pytanie 56 punkt 15  
Prosimy o dopuszczenie zakresu tolerancji +/-50 ml. Wymóg 250 ml jest ograniczaniem konkurencji. W 
przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.  
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 
Pytanie 57 punkt 17  
Prosimy o dopuszczenie urządzenia z możliwością stosowania szkiełek o wymiarach – 24 x 40mm, 24 x 50 mm, 
24x 55 mm. 
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Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
 
 
Pytanie 58 punkt 18 
Prosimy o dopuszczenie urządzenia o wymiarach szerokość 645mm głębokość 675mm wysokość 500mm. W 
przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o umożliwienie wizji lokalnej w pomieszczeniu, w którym ma stać 
urządzenie. 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
 
Pytanie 59 punkt 7 Część 1.8 Kriostat wolnostojący – 1 sztuka  
Prosimy o dopuszczenie kriostatu wyposażonego w system zimnej dezynfekcji, który jest skuteczniejszym 
system odkażania od systemu UV. Jest to rozwiązanie lepsze od opisanego w SIWZ, ponieważ eliminuje 
problem utrudnionego przedostawania się światła UV w zacienione miejsca komory. W przypadku braku 
pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 

 
Pytanie 60 punkt 8 
Prosimy o dopuszczenie kriostatu wyposażonego w zabezpieczenie przed uruchomieniem cyklu dezynfekcji przy 
otwartym oknie. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 
Pytanie 61 punkt 9 i 10 
Prosimy o dopuszczenie kriostatu umożliwiającego włączenie systemu szybkiej zimnej dezynfekcji na żądanie z 
możliwością przerwania w dowolnym momencie lub w systemie programowalnym np. codziennie w godzinach 
nocnych. Jest to rozwiązanie lepsze, ponieważ system zimnej dezynfekcji jest skuteczniejszy i bezpieczniejszy 
dla użytkownika od systemu UV który odkaża tylko miejsca na które pada światło UV i wymaga co pewien czas 
dodatkowej chemicznej dezynfekcji. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 

 
Pytanie 62 punkt 17 i 18 
Prosimy o dopuszczenie kriostatu wyposażonego w innowacyjny i wydajniejszy system chłodzenia, składający 
się z jednej sprężarki oraz dodatkowego systemu opartego na płynnym chłodziwie pozwalającego na niezależne 
schładzanie głowicy z możliwością regulacji temperatury do -50°C oraz uchwytu noża do -35°C z możliwością 
regulacji. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 63 punkt 19 
Prosimy o dopuszczenie kriostatu wyposażonego w zintegrowany system ekstrakcji odpadków tj. system 
podciśnienia służący do łatwiejszego rozprostowywania skrawków oraz odsysający resztki ścinków do 
pojemnika na odpadki. Możliwość wykorzystania systemu, jako odkurzacz do czyszczenia komory kriostatu 
przez rozpoczęciem procesu dezynfekcji. System podciśnienia bez filtra HEPA. W przypadku braku pozytywnej 
odpowiedzi prosimy o uzasadnienie. 
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Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 
 
 
Pytanie 64 punkt 20 
Prosimy o dopuszczenie kriostatu bez manualnej regulacji temperatury w komorze W przypadku braku 
pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie. 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
 
Pytanie 65 punkt 21 i 22  
Prosimy o dopuszczenie urządzenia, które pozwala na rozpoczęcie pracy już po 2 – 3,5 h w zależności od 
temperatury zewnętrznej. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 
Pytanie 66 punkt 23 
Prosimy o dopuszczenie kriostatu z systemem szybkiego mrożenia opartego na ogniwie Peltiera, pozwalającym 

na zamrożenie jednego podstawka do temperatury -60°C. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy 
o uzasadnienie. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 
Pytanie 67 punkt 24  
Prosimy o dopuszczenie kriostatu z systemem rozmrażania z jednym automatycznym cyklem rozmrażania w 
ciągu doby.  W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 
Pytanie 68 punkt 27 
Prosimy o dopuszczenie kriostatu bez specjalnego systemu odszraniana głowicy preparatu, urządzenie 
wyposażone w ten system chłodzenia nie wymaga ręcznego uruchamiane odszraniania, które jest realizowane 
automatycznie poprzez płynną zmianę temperatur na głowicy w czasie pracy. W przypadku braku pozytywnej 

odpowiedzi prosimy o uzasadnienie. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 69 Punkt 29 
Prosimy o dopuszczenie kriostatu z możliwością płynnej regulacji grubości cięcia od 0.5 μm do 100 μm w 
skokach: 
Od 0,5 μm – 2,0 μm w skokach co 0,5 μm 
Od 2,0 μm – 10,0 μm w skokach co 1,0 μm 
Od 10,0 μm – 20,0 μm w skokach co 2,0 μm 
Od 20,0 μm – 50,0 μm w skokach co 5,0 μm 
Od 50,0 μm – 100,0 μm w skokach co 10,0 μm 
W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
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Pytanie 70 punkt 30  
Prosimy o dopuszczenie kriostatu z funkcją trymowania w zakresie od 5 μm do 500 μm w skokach: 
Od 5 μm – 10 μm w skokach co 5 μm 
Od 10 μm – 100 μm w skokach co 10 μm 
Od 100 μm – 200 μm w skokach co 20 μm 
Od 200 μm – 500 μm w skokach co 50 μm 
W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 
Pytanie 71 punkt 31 
Prosimy o dopuszczenie kriostatu z zakresem ruchu pionowego głowicy o wartości 64mm. W przypadku braku 
pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 
Pytanie 72 punkt 32 
Prosimy o dopuszczenie kriostatu z zakresem ruchu poziomego głowicy o wartości 48mm. W przypadku braku 

pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 
Pytanie 73 punkt 34 i 35 
Prosimy o dopuszczenie kriostatu, którego dosuw noża do preparatu jest realizowany płynnie joystickiem do 
maksymalnej prędkości 3mm/s. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 
Pytanie 74 punkt 36 
Prosimy o dopuszczenie kriostatu bez wskaźnika wysuwu głowicy, proponowane urządzenie posiada przesuwny 
uchwyt noża. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 

 
Pytanie 75punkt 38 
Prosimy o dopuszczenie urządzenia posiadającego system precyzyjnej orientacji bez wskazania położenia, co 2o, 

pozostałe parametry bez zmian. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 76 punkt 39  
Prosimy o dopuszczenie urządzenia wyposażonego w dotykowy ekran odporny na zalanie, na którym 
wyświetlane są piktogramy. Jest to rozwiązanie równoważne do opisanego w SIWZ. W przypadku braku 
pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 
Pytanie 77 punkt 41  
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Prosimy o dopuszczenie urządzenia, w którym aktualne parametry programów (temperatura noża, temperatura 
głowicy, aktualny czas, czas rozmrażania,) czytelnie pokazane są na ekranie dotykowym. W przypadku braku 
pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 
Pytanie 78 punkt 43 
Prosimy o dopuszczenie kriostatu o wymiarach: szerokość 100 cm głębokość 75,5 cm. W przypadku negatywnej 
odpowiedzi prosimy o umożliwienie wizji lokalnej w pomieszczeniu, w którym ma stać urządzenie.  
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
 
Pytanie 79 punkt 15 Część nr 3.1 Aparat do reakcji immunohistochemicznych – 1 sztuka  
Prosimy Zamawiającego o odejście od wymogu oprogramowania w języku polskim i dopuszczenie urządzenia 
posiadającego interface użytkownika w języku angielskim.  
Urządzenia do wykonywania preparatów metodami immunohistochemii są dedykowane dla użytkownika 
profesjonalnego, jakim są pracownicy wykonujący oznaczenia IHC, zatem wymóg stosowania języka polskiego 
jest tylko ograniczeniem konkurencji, ponieważ tylko jeden wykonawca ma możliwość złożenia ważnej oferty.  
Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
 
Pytanie nr 80 
Dotyczy Rozdziału II Tryb udzielenia zamówienia pkt 1, ppkt 1.4.6. 
Zamawiający powołuje się na ustawę do informacji publicznej przybliżając Dz. U. z 2015 r, poz 2058 z późn. 
zm., Wykonawca zwraca uwagę, że akt ten wygasł w dniu26.10.2016r. 
Odpowiedź 
Winno być:  ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764 t.j.). 

 
Pytanie nr 81 
Czy w związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego składania ofert częściowych na każdy z pakietów, 
Zamawiający przewiduje możliwość podpisania z jednym wykonawcą oddzielnych umów na poszczególne 
pakiety? (w przypadku kar obejmujących jedną umowę na kilka pakietów) 
Odpowiedź 
Tak. 
 
Pytanie nr 82 dotyczy wzoru umowy § 5 
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienie, co rozumie pod pojęciem „prawidłowo wystawionej 
faktury”? Obligatoryjnie Wykonawca wnosi o potwierdzenie czy Zamawiający ma w namyślę fakturę wystawioną 
zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług? 
Odpowiedź 
Zgodnie z projektem umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 
 
Pytanie nr 83, dotyczy Załącznika nr 1.1 część 1.6 pkt 7 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w pozycji nr 7 stacji odczynnikowych o pojemności 
nie większej niż 650ml, z możliwością napełnienia do poziomu 450ml? W przypadku braku pozytywnej 
odpowiedzi prosimy o uzasadnienie podtrzymania wymogu w SIWZ 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
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Pytanie nr 84, dotyczy Załącznika nr 1.1 część 1.6 pkt 11 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w pozycji nr 11 koszyczków na szkiełka o 
pojemności 20 sztuk, z możliwością równoczesnego barwienia 3 koszyków (3x20=60 szkiełek)? W przypadku 
braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie podtrzymania wymogu w SIWZ 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
 
Pytanie nr 85, dotyczy Załącznika nr 1.1 część 1.6 pkt 21 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w pozycji nr 21 barwiarki o wymiarach 
1250x710x630? W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie podtrzymania wymogu w 
SIWZ 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
 
Pytanie nr 86, dotyczy Załącznika nr 1.1 część 1.6 pkt 22 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w pozycji nr 22 barwiarki o wadze 150kg? W 
przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie podtrzymania wymogu w SIWZ 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
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Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego 


