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W S Z Y S C Y 

 
dot.: zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
sukcesywną dostawę odczynników i dzierżawę aparatów do wykonywania reakcji 
immunohistochemicznych. 

 
Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843), zwanej dalej ustawą, w wyniku odpowiedzi na 
pytania z dnia 15.09.2020 r. Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia (siwz) w zakresie przedmiotu zamówienia  w następujący sposób: 
 
1. Zmieniono treść zał. nr 1a do siwz tj. zakres i opis przedmiotu zamówienia w pakiecie 

nr 1 poprzez: 
- wyszczególnienie do indywidualnej wyceny z tabeli 1 – zał. nr 1a do siwz oznaczeń: 
BRAF, p16, HER-2 oraz  z tabeli 2 – zał. nr 1a do siwz oznaczeń: PD-L1 oraz ALK  
- usunięto z tabeli 1 – zał. nr 1a do siwz oznaczenie : insulina (poz.117) 
Zmieniona treść opisu przedmiotu zamówienia pakiet nr 1 – zał. 1a do siwz  
w załączeniu. 
 
2. Zmieniono treść zał. nr 2a i 2b do siwz (opis aparatu – wymagania ogólne 
oferowanego Systemu IHC oraz warunki dostawy/serwisu/dzierżawy aparatu) - pakiet nr 
i pakiet nr 2, poprzez: 
- usunięcie odpowiednio z tabeli dot. wymagań Systemu IHC: w pakiecie 1 – poz. 14, w 
pakiecie 2 poz. 13 wymogu: "Zakres barwień oraz naliczanie zużycia odczynnika musi 
uwzględniać obecność tkanki tzw. kontroli pozytywnej zewnętrznej na każdym szkiełku 
podstawowym tj. na każdym badanym preparacie." 
- w tabeli warunki dzierżawy/dostaw/serwisu odpowiednio w pakiecie 1(zał.2a) i pakiecie 
2 (zał.2b) uszczegółowiono zapisy dotyczące czasu naprawy (3 pozycje). Zamiast: „dni” 
jest: „dni robocze”. 
Zmieniona treść opisu przedmiotu zamówienia pakiet nr 1 – zał. 2a do siwz oraz 
pakiet nr 2 – zał. 2b do siwz w załączeniu. 
 
3. W wyniku powyższych zmian dokonano następujących zmian w siwz: 
- zmianie ulega treść Pkt.3 ppkt.1 siwz, w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w 
pakiecie nr 1  
Było: 
Pakiet nr 1:  
Sukcesywna dostawa odczynników i dzierżawa aparatu (aparat fabrycznie nowy lub 
używany po autoryzowanym przeglądzie serwisowym producenta analizatora) do 
wykonywania reakcji immunohistochemicznych oraz sond i odczynników do wykonywania 
reakcji HER-2 techniką ISH wraz z systemem komputerowym oraz mikroskopem 
świetlnym niezbędnym do wstępnej oceny reakcji.  
Zaoferowane odczynniki powinny zagwarantować wykonanie 10 000 reakcji IHC, 50 
reakcji ALK, 50 reakcji PD-L1 oraz 180 reakcji HER-2 ISH  w ciągu 24 miesięcy.  
Jest: 
Pakiet nr 1:  
Sukcesywna dostawa odczynników i dzierżawa aparatu (aparat fabrycznie nowy lub 
używany po autoryzowanym przeglądzie serwisowym producenta analizatora) do 



wykonywania reakcji immunohistochemicznych oraz sond i odczynników do wykonywania 
reakcji HER-2 techniką ISH wraz z systemem komputerowym oraz mikroskopem 
świetlnym niezbędnym do wstępnej oceny reakcji.  
Zaoferowane odczynniki powinny zagwarantować wykonanie 9900 reakcji IHC, 50 
reakcji ALK, 50 reakcji PD-L1 oraz 180 reakcji HER-2 ISH  w ciągu 24 miesięcy.  
 
- zmianie ulega treść pkt. 18 ppkt 3.1 siwz, w zakresie opisu sposobu obliczenia ceny: 
Było: 
3.1 Pakiet nr 1: 

a) iloczyn: ryczałtowej ceny jednostkowej za 1 test (reakcję) dla testów z tabeli 1. 
poz. 1-200 oraz ilości reakcji przewidzianych w okresie trwania umowy tj.  10 000 
reakcji;  

b) iloczyn: ryczałtowej ceny jednostkowej za 1 test (reakcję) dla testów z tabeli 2 poz. 
1-2 oraz ilości reakcji przewidzianych w okresie trwania umowy, tj. 100 reakcji  

c) iloczyn: ryczałtowej ceny jednostkowej za 1 test (reakcję) dla testów z tabeli 3 poz. 
1 oraz ilości reakcji przewidzianych w okresie trwania umowy, tj. 180 reakcji  

przy czym wyszczególnione w ppkt. a), b), c)  jednostkowe ceny ryczałtowe testu 
(reakcji) obejmują komplet substancji niezbędnych do wykonania odczynów i 
preparatów kontrolnych m.in. bufory do deparafinizacji, odsłaniania antygenu, 
przeciwciała, enzymy potrzebne do odkrycia antygenu, zestaw detekcyjny oraz 
wszystkie  płyny i bufory niezbędne do wykonania wymaganych barwień oraz 
niezbędne materiały zużywalne, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów 
przez Zamawiającego. W cenie należy uwzględnić również wszelkie koszty dostawy, 
cła, podatki oraz rabaty, opusty itp., których Wykonawca zamierza udzielić.  
d) czynsz dzierżawny netto i brutto za aparat, za cały okres trwania umowy tj. 24 

miesiące, uwzględniającego m.in. koszty  dostawy, instalacji, uruchomienia 
aparatu, przeszkolenia pracowników, cła, podatki oraz rabaty, opusty itp., których 
Wykonawca zamierza udzielić. 

Kalkulując cenę oferty dla pakietu nr 1, należy zsumować wartości netto i brutto 
obliczone na podstawie elementów, o których mowa w ppkt 3.1 lit a), b), c) i d). 

Jest: 
3.1 Pakiet nr 1: 

a) iloczyn: ryczałtowej ceny jednostkowej za 1 test (reakcję) dla testów z tabeli 1a. 
poz. 1-195 oraz ilości reakcji przewidzianych w okresie trwania umowy tj.  9750 
reakcji;  

b) iloczyn: ryczałtowej ceny jednostkowej za 1 test (reakcję) dla testów z tabeli 1b 
poz. 1 oraz ilości reakcji przewidzianych w okresie trwania umowy tj.  50 reakcji; 

c) iloczyn: ryczałtowej ceny jednostkowej za 1 test (reakcję) dla testów z tabeli 1c 
poz. 1 oraz ilości reakcji przewidzianych w okresie trwania umowy tj.  50 reakcji; 

d) iloczyn: ryczałtowej ceny jednostkowej za 1 test (reakcję) dla testów z tabeli 1d 
poz. 1 oraz ilości reakcji przewidzianych w okresie trwania umowy tj.  50 reakcji; 

e) iloczyn: ryczałtowej ceny jednostkowej za 1 test (reakcję) dla testów z tabeli 2a 
poz. 1 oraz ilości reakcji przewidzianych w okresie trwania umowy, tj. 50 reakcji  

f) iloczyn: ryczałtowej ceny jednostkowej za 1 test (reakcję) dla testów z tabeli 2b 
poz. 1 oraz ilości reakcji przewidzianych w okresie trwania umowy, tj. 50 reakcji 

g) iloczyn: ryczałtowej ceny jednostkowej za 1 test (reakcję) dla testów z tabeli 3 poz. 
1 oraz ilości reakcji przewidzianych w okresie trwania umowy, tj. 180 reakcji  

przy czym wyszczególnione w ppkt. a), b), c), d), e), f), g),   jednostkowe ceny 
ryczałtowe testu (reakcji) obejmują komplet substancji niezbędnych do wykonania 
odczynów i preparatów kontrolnych m.in. bufory do deparafinizacji, odsłaniania 
antygenu, przeciwciała, enzymy potrzebne do odkrycia antygenu, zestaw detekcyjny 
oraz wszystkie  płyny i bufory niezbędne do wykonania wymaganych barwień oraz 
niezbędne materiały zużywalne, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów 
przez Zamawiającego. W cenie należy uwzględnić również wszelkie koszty dostawy, 
cła, podatki oraz rabaty, opusty itp., których Wykonawca zamierza udzielić.  
h) czynsz dzierżawny netto i brutto za aparat, za cały okres trwania umowy tj. 24 

miesiące, uwzględniającego m.in. koszty  dostawy, instalacji, uruchomienia 



aparatu, przeszkolenia pracowników, cła, podatki oraz rabaty, opusty itp., których 
Wykonawca zamierza udzielić. 

Kalkulując cenę oferty dla pakietu nr 1, należy zsumować wartości netto i brutto 
obliczone na podstawie elementów, o których mowa w ppkt 3.1 lit a), b), c), d), e), f), 
g) i h). 
 
W związku ze zmianą sposobu wyliczenia ceny oferty w pakiecie 1 zmianie ulega zał. 
nr 3a do siwz – formularz oferty. zmieniony zał.3a do siwz w załączeniu. 

 
4. Zmianie ulega również zał.8 do siwz wzór umowy: 
 
§ 6 ust.1 otrzymuje brzmienie: 
 
1. Strony ustalają, że wynagrodzenie będzie obliczane każdorazowo na podstawie 

rzeczywistej ilości wykonanych testów (reakcji) w ciągu miesiąca pomnożonej przez 
podaną w ofercie ceną jednostkową netto za 1 test (reakcję) z podziałem na różne ich 
typy. Podstawą obliczenia wynagrodzenia będzie comiesięczny raport generowany przez 
system komputerowy obsługujący urządzenie. 

Pakiet nr 1 (IHC, PD-L1, ALK, ISH HER-2)* 
a) ryczałtowa cena jednostkowa za test (reakcję) (dla testów z tab. 1a poz.1-195 

zał.1a) netto ………… zł, podatek VAT ………. % brutto …………. zł  
b) ryczałtowa cena jednostkowa za test (reakcję) (dla testów z tab. 1b poz.1 zał.1a) 

netto ………… zł, podatek VAT ………. % brutto …………. zł  
c) ryczałtowa cena jednostkowa za test (reakcję) (dla testów z tab. 1c poz.1 zał.1a) 

netto ………… zł, podatek VAT ………. % brutto …………. zł  
d) ryczałtowa cena jednostkowa za test (reakcję) (dla testów z tab. 1d poz.1 zał.1a) 

netto ………… zł, podatek VAT ………. % brutto …………. zł  
e) ryczałtowa cena jednostkowa za test (reakcję) (dla testów z tab. 2a poz.1 zał.1a) 

netto ………… zł, podatek VAT ………. % brutto …………. zł  
f) ryczałtowa cena jednostkowa za test (reakcję) (dla testów z tab. 2b poz.1 zał.1a) 

netto ………… zł, podatek VAT ………. % brutto …………. zł  
g) ryczałtowa cena jednostkowa za test (reakcję) (dla testów z tab. 3 poz.1 zał.1a) 

netto ………… zł, podatek VAT ………. % brutto …………. zł  
Pakiet nr 2 (IHC, PD-L1, FISH)* 
a) ryczałtowa cena jednostkowa za test (reakcję) (dla testów z tab. 1 poz.1-110 

zał.1b) netto ………… zł, podatek VAT ………. % brutto …………. zł  
b) ryczałtowa cena jednostkowa za test (reakcję) (dla testów z tab. 2 poz.1 zał.1b) 

netto ………… zł, podatek VAT ………. % brutto …………. zł  
c) ryczałtowa cena jednostkowa za test (reakcję) (dla testów z tab. 3 poz.1-3 zał.1b) 

netto ………… zł, podatek VAT ………. % brutto …………. zł  
d) ryczałtowa cena jednostkowa za test (reakcję) przewidzianych w okresie szkolenia 

pracowników i wykonywania reakcji testowych w celu kalibracji aparatu (dla 
testów z tab. 2 poz.1 i tab.3 poz. 1-3 zał.1b)  
netto ………… zł, podatek VAT ………. % brutto …………. zł  

 
Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostaje przesunięty do dnia 
23.09.2020 r. godz. 10:00. Termin otwarcia godz. 10:15. 
   
 
Zamawiający informuje, że pozostałe warunki zawarte w siwz pozostają bez zmian. 
 
 
 

Zastępca Dyrektora 
Ds. Pielęgniarstwa i Administracji 
Mgr Helena Brzozowska 

 


