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WSZYSCY 
 
dotyczy: wyjaśnienia 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. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz 
z wyjaśnieniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Pytanie 1,  
Co Zamawiający rozumie przez zapis: " Zapewnienie kontroli międzynarodowej w trakcie trwania 
umowy oraz szkoleń"? Jaki zakres ma obejmować kontrola międzynarodowa i w jakiej 
częstotliwości? 
Odp.: Przez zapis " Zapewnienie kontroli międzynarodowej w trakcie trwania umowy 
oraz szkoleń" Zamawiający rozumie istnienie nadzoru w firmie nad jakością 
wykonywanych na danym urządzeniu badań, w tym kontrole wewnętrzne i/lub 
sygnowane przez zewnętrzne podmioty kontroli jakości typu ISO oraz w razie zmian 
wprowadzanych w protokołach badań niezwłoczne informowanie i przeszkolenie w tym 
zakresie. 
 
Pytanie 2,  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by każda z pozycji: BRAF (poz. 16 tabeli 1 załącznika 1a dot. 
pakietu 1), p16 (poz. 153 tabeli 1 załącznika 1a dot. pakietu 1), HER2 IHC (poz. 102 tabeli 
1 załącznika 1a dot. pakietu 1) zostały wycenione indywidualnie t w osobnych tabelach w 
formularzu oferty? Ww. parametry zakwalifikowane są przez Wykonawcę jako produkty 
wyróżniające się od większości przeciwciał w diagnostyce immunohistochemii oraz mogą znacząco 
zawyżyć wartość pojedynczego oznaczenia? 
Odp.: Tak, Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w zakresie pakietu 1, w tym 
formularza ofertowego (zał.3a do siwz)  i opisu przedmiotu zamówienia (zał. 1a do siwz)  
 
Pytanie 3 

Zwracamy się z prośbą o wskazanie klonu przeciwciała PD-L1 w tabeli 2 poz. 1 pakietu 1 załącznika 

1a oraz poz. 2 tabeli pakietu 1 formularza oferty? 

Odp.: Przeciwciało PD-L1 klon SP263. 
 
Pytanie 4 

 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie poz. 117 Insulina tabeli nr 1 dot. pakietu 1 załącznika 
1a w związku z wycofaniem produktu z obrotu? 
 Odp.: Tak, Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ Pakiet nr 1 -  zał. 1a. 
 
Pytanie 5 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozróżnienie cen za oznaczenie w przypadku PD-L1 (oraz 
wskazanie klonu p/ciała) oraz ALK w załączniku nr 3a pozycji 2 w tabeli pakietu 1 z wynikającej 
różnicy cen między produktami? 
Odp.: Odp.: Tak, Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w zakresie pakietu 1, w tym 
formularza ofertowego (zał.3a do siwz)  i opisu przedmiotu zamówienia (zał. 1a do 
siwz). 
 
Pytanie 6 

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania szkiełek dedykowanych do oznaczeń iHC/ISH w ilości 
odpowiadającej oferowanej ilości oznaczeń? 



Odp.: Zamawiający nie wymaga zaoferowania szkiełek dedykowanych do oznaczeń 
IHC/ISH. 
 

Pytanie 7 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie punktu 14 o brzmieniu: "Zakres barwień oraz 
naliczanie zużycia odczynnika musi uwzględniać obecność tkanki tzw. kontroli pozytywnej 
zewnętrznej na każdym szkiełku podstawowym tj. na każdym badanym preparacie.". Ilość 
zużytych odczynników nie zależy od ilości skrawków na szkiełku/preparacie. Dodanie kontroli 
tkankowej do tego samego preparatu/szkiełka co próbki badanej nie powoduje zwiększenia zużycia 
odczynników.  
Odp.: Tak, Zamawiający dokonał modyfikacji zał. 2a- pakiet nr 1 i 2b- pakiet nr 2 do siwz 
poprzez usunięcie w/w wymogu. 
 

Pytanie 8 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia zapisu pod tabelą nr 1 załącznika 1a: 
"Zaoferowane odczynniki gwarantują wykonanie 10 000 reakcji  w ciągu  24 miesięcy." 
na  "Zaoferowane odczynniki gwarantują wykonanie 9 900 reakcji  w ciągu  24 miesięcy." oraz w 
pozycji 1 pakietu 1 tabeli formularza oferty w związku z sumą ilości oznaczeń z pozycji 1-199 
załącznika 1a tabeli nr 1 pakietu 1 wraz z wyłączeniem pozycji Insulina? 
Odp.: Zamawiający odpowiednio do zakresu modyfikacji dokonał zmiany brzmienia 
zapisu pod tabelą nr 1a-d, załącznika nr 1a do siwz.  
 
Pytanie 9  
Dot. zał. nr 2a - Pkt 20 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu:”3 dni „ na 3 dni robocze” 
Odp.: Tak. 
 
Pytanie 10 
Dot. zał. nr 2a - Pkt 21 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu:”7 dni „ na 7 dni robocze” 
Odp.: Tak. 
 

Pytanie 11 

Dot. zał. nr 2a - Pkt 22 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu:”3 dni „ na 3 dni robocze” 

Odp.: Tak. 
 

Pytanie 12 

Dot. zał. nr 8 Projekt umowy Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie 
pisemnej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę? 
Odp.: Nie.  
 
Pytanie 13 

Dot. zał. nr 8 Projekt umowy par. 4 ust. 2, par. 5 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin 
dostawy analizatora wynosił 21 dni od daty podpisania umowy a termin jego instalacji 7 dni od 
daty dostarczenia? 
Odp.: Nie. Postanowienia projektu umowy bez zmian. 
 

Pytanie 14 

Dot. zał. nr 8 Projekt umowy par. 4 ust. 3  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie 
niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane 
szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy? 
Odp.: Postanowienia projektu umowy bez zmian. 
 
Pytanie 15 

Dot. zał. nr 8 Projekt umowy par. 4 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa 
,,nieodpłatnie’’ na ,,w ramach czynszu dzierżawnego?  
Odp.: Postanowienia projektu umowy bez zmian. 
 
Pytanie 16 

Dot. zał. nr 8 Projekt umowy par. 5 ust. 3  Czy Zamawiający dopuści, aby zamówienia były 
składane także za pośrednictwem poczty elektronicznej? 
Odp.: Tak.  
 



Pytanie 17 

Dot. zał. nr 8 Projekt umowy par. 5 ust. 3 par. 6 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby 
termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury? 
Odp.: Postanowienia projektu umowy bez zmian. 
 
Pytanie 18 

Dot. zał. nr 8 Projekt umowy par. 6 ust. 10 Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur 
drogą elektroniczną i mógłby podać adres mailowy, na który można fakturę w tej formie wysłać? 
Odp.: Postanowienia projektu umowy bez zmian. Przekazywanie faktur w formie 
elektronicznej reguluje §6 ust. 10 projektu umowy.  
 
Pytanie 19 
Dot. zał. nr 8 Projekt umowy par. 7 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostawy 
wynosił 5 dni roboczych? 
Odp.: Postanowienia projektu umowy bez zmian. 
 
Pytanie 20 
Dot. zał. nr 8 Projekt umowy par. 7 ust. 5  Czy Zamawiający dopuści, aby reklamacje były 
składane także za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie? 
Odp.: Tak. 
 
Pytanie 21 
Dot. zał. nr 8 Projekt umowy par. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w 
brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę 
kary umownej.’’ 
Odp.: Nie. 
 
Pytanie 22 
Dot. zał. nr 8 Projekt umowy par. 9 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do 
odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do 
należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni 
roboczych? 
Odp.: Nie. Postanowienia projektu umowy bez zmian. 
 
Pytanie 23 
Dot. zał. nr 8 Projekt umowy par. 9 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację 
niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana 
była od wartości wynagrodzenia brutto dotyczącego niezrealizowanej części umowy? 
Odp.: Postanowienia projektu umowy bez zmian. 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do siwz, 
stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin 
wprowadzenia wpływają na konieczność modyfikacji siwz oraz przedłużenie terminu składania ofert. 
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