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Szczecin, dn. 31.03.2017 r. 
Znak sprawy: ZP/220/21/17       

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż i 
uruchomienie barwiarki histologicznej wraz z nakrywarką. 
 

WYJAŚNIENIE NR 1    
 
W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
Pytanie 1. 
Załącznik nr 2-opis przedmiotu zamówienia, punkt 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia wyposażonego łącznie w 40 stacji? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza.  
 
Pytanie 2.  
Załącznik nr 2-opis przedmiotu zamówienia, punkt 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia posiadającego 28 stacji odczynnikowych 
o pojemności 485 ml każda? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 3.  
Załącznik nr 2-opis przedmiotu zamówienia, punkt 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia posiadającego dwie stacje załadowcze 
oraz 3 stacje rozładowcze? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza.  
 
Pytanie 4.  
Załącznik nr 2-opis przedmiotu zamówienia, punkt 6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia ze stacjami grzewczymi o temperaturze 
pracy 60°C? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 5.  
Załącznik nr 2-opis przedmiotu zamówienia, punkt 9 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia posiadającego możliwość 
zaprogramowania 18-tu programów, każdy do 100-tu kroków?  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza.  
 
Pytanie 6.  
Załącznik nr 2-opis przedmiotu zamówienia, punkt 15-16 
Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunków wydajności urządzenia w przypadku możliwości 
barwienia do 2.000 preparatów dziennie przy standardowym barwieniu H&E- podanie dokładnych 
wydajności godzinowych nie jest możliwe ze względu na fakt, iż jest to zależne od wielu parametrów 
takich jak: rodzaj procedury barwienia, ilość odczynników, czasy barwień itp. – są to parametry 
zależne od Zamawiającego i nie są na obecną chwile znane Wykonawcy. 
Odpowiedź: 
TAK. 
 
Pytanie 7.  
Załącznik nr 2-opis przedmiotu zamówienia, punkt 26 
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Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające dodatkowy zasobnik (zapasowy) na szkiełka 
nakrywkowe zamiast systemu informowania użytkownika o konieczności uzupełnienia szkiełek z 
wyprzedzeniem? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zgodnie z SIWZ.  
 
Pytanie 8.  
Załącznik nr 2-opis przedmiotu zamówienia, punkt 17 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach: szerokość 1220 mm (urządzenie) + 400 mm 
(monitor), głębokość 770 mm, waga 155 kg. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 9.  
Załącznik nr 2-opis przedmiotu zamówienia, punkt 28 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie mogące pracować na szkiełkach nakrywkowych 24 x 40, 24 x 
50 oraz 24 x 60 mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza.  
 
Pytanie 10.  
Załącznik nr 2-opis przedmiotu zamówienia, punkt 29 
Czy Zamawiający dopuści medium do zaklejania w opakowaniach 500 ml? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 11.  
SIWZ- Termin realizacji 
Zwracamy się z prośbą, aby Zamawiający wyraził zgodę na wydłużenie terminu realizacji z 49 dni 
kalendarzowych na 49 dni roboczych. Swoją prośbę motywujemy tym, iż zarówno w kwietniu jak i 
maju będą dni świąteczne, ustawowo wolne od pracy, zatem dotrzymanie terminu 49 dni 
kalendarzowych staje się niemal niemożliwe. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zgodnie z SIWZ.  
 
Pytanie 12.  
Wzór umowy § 5 ust. 1 lit c- czas przystąpienia do naprawy 
Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu przystąpienia do naprawy w miejscu użytkowania sprzętu 
z dwóch do czterech dni roboczych. Prośbę motywujemy tym, że SPSK nr 2 znajduje się w dużej 
odległości od siedziby Wykonawcy, a zatem jest to duże przedsięwzięcie logistyczne, na 
przygotowanie którego Wykonawca potrzebuje nieco więcej czasu niż 2 dni. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.  Odległość SPSK-2 do siedziby firmy w Łodzi 
wynosi 484 km a do siedziby filii w Warszawie wynosi 566 km – nie jest potrzebny czas 
przystąpienia do naprawy aż 4 dni. 
 
Pytanie 13.  
Wzór umowy § 5 ust. 1 lit e - czas naprawy 
Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu na dostarczenie sprzętu zastępczego po 12 a nie 7 dniach 
kalendarzowych trwającej naprawy. Czas sprowadzenia z zagranicy elementów potrzebnych do 
ewentualnej naprawy przekracza 7 dni roboczych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zgodnie z SIWZ. Termin 12 dni jest dla Zamawiającego 
zbyt długi. 
 
Pytanie 14. 
Wzór umowy § 5 ust. 1 lit g 
Zwracamy się z prośbą o zmianę ww. punktu na następujący: dostawa sprzętu zastępczego (elementu 
zestawu) oraz wszelkie czynności prowadzące do jego uruchomienia Sprzedawca jest zobowiązany 
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przeprowadzić w taki sposób, by Kupujący mógł korzystać ze sprzętu zastępczego (elementu 
zestawu) najpóźniej w trzynastym  dniu kalendarzowym od zgłoszenia awarii.  
Prośbę motywujemy faktem, iż sprowadzenie sprzętu zastępczego lub elementu, a także montaż 
wymaga czasu, ponieważ jest to sprzęt sprowadzany z zagranicy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ. Termin zbyt długi. 
 
Pytanie 15.  
Wzór umowy § 9 ust. 1 lit a 
Zwracamy się z prośbą o zmianę ww. punktu na następujący: „a) w przypadku opóźnienia w 
przekazaniu sprzętu w rozumieniu § 3 niniejszej umowy – w wysokości 1 % za każdy dzień 
opóźnienia, licząc od wartości brutto umowy określonej 
w § 6 ust. 1”.  
Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu 
wysokości kar Zamawiający winien opierać się na zasadzie równości stron,  
a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej 
wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w opłaceniu faktury za 
towar. 
Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar 
umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie 
prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy 
okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za 
dostarczony towar. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie wykorzystuje swojej pozycji 
tylko dba o swój interes i o pacjentów. Jeżeli Wykonawca będzie należycie wykonywał umowę, kary 
umowne pozostaną tylko na papierze. Wykonawca zadając takie pytanie sam utwierdza w 
przekonaniu Zamawiającego, że będą problemy z realizacją umowy.   
 
Pytanie 16.  
Wzór umowy § 9 ust. 1 lit c 
Zwracamy się z prośbą o zmianę ww. punktu na następujący: „c) w przypadku nieprzystąpienia do 
wykonania przeglądu technicznego w terminach wymaganych przez producenta (oraz wpisanych w 
paszporcie) – w wysokości 5% wartości brutto umowy określonej w § 6 ust. 1”. 
Mimo, iż nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, to przy ustaleniu wysokości kar 
Zamawiający winien opierać się na zasadzie równości stron,  
a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej 
wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w opłaceniu faktury za 
towar. 
Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar 
umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie 
prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy 
okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za 
dostarczony towar. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie wykorzystuje swojej pozycji 
tylko dba o swój interes i o pacjentów. Zamawiający nie będzie mógł korzystać ze sprzętu jeżeli ten 
nie będzie miał ważnych przeglądów. 
 

Pytanie 17.  

Wzór umowy § 9 ust. 1 lit g 
Zwracamy się z prośbą o zmianę ww. punktu na następujący: „g) niniejszej umowy – w wysokości 
0,5 % za każdy dzień opóźnienia, licząc od wartości brutto umowy określonej w § 6 ust. 1”.  
Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu 
wysokości kar Zamawiający winien opierać się na zasadzie równości stron,  
a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej 
wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w opłaceniu faktury za 
towar. 
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Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar 
umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie 
prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy 
okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za 
dostarczony towar. 
Odpowiedź: 
We wzorze umowy nie ma § 9 ust. 1 lit g. 
 
Pytanie 18.  
Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy dokumentów wymienionych w rozdziale VIII Pkt B ppkt 3 
Zamawiający wymaga do złożenia wraz z formularzem ofertowym, czy w późniejszym etapie, na 
wezwanie Zamawiającego? 
Odpowiedź: 
A czego Wykonawca nie rozumie w sfomułowaniu, cytuję: 
„B.  Zamawiający żąda załączenia do formularza oferty, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, 
następujących dokumentów: 
1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu Wykonawca 
zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert wstępne potwierdzenie, że nie podlega 
wykluczeniu zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do formularza oferty. 
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie 
potwierdzające brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12- 23 i art. 24 ust 5 pkt 1 
i 4 PZP składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
3. W celu potwierdzenia, że przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego, 
Wykonawca zobowiązany jest  załączyć do oferty: 
3.1. Dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i używania na terytorium RP 
oferowanego sprzętu zgodnie z Ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 
r. poz. 876), tj.: 
a) deklaracji zgodności,  
b) certyfikatu wystawionego przez jednostkę notyfikowaną,  
c) kopii powiadomienia lub zgłoszenia do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów 
odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania. 
Dokument wymieniony w pkt 3.1 lit. b) i c) należy załączyć, jeżeli jest to wymagane przepisami 
Ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876). 
3.2. W celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt posiada wszystkie parametry i właściwości określone 
w załączniku nr 2 do Formularza oferty Zamawiający wymaga złożenia ulotek, folderów, instrukcji 
obsługi, dokumentacji techniczno-ruchowej bądź innych dokumentów, określanych dalej jako 
„materiały informacyjne producenta”, zawierających potwierdzenie wymaganych parametrów i 
właściwości. Materiały informacyjne winny być wystawione przez producenta oferowanego sprzętu. W 
przypadku, gdy producent oferowanego sprzętu i wyrobów ma siedzibę poza granicami RP materiały 
informacyjne winny być załączone w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski. 
UWAGA: W przypadku, gdy dokumenty wymienione w ppkt 3.2. nie będą zawierały informacji o 
których mowa w ppkt 3.2. Zamawiający dopuszcza możliwość załączenia do oferty oświadczenia 
wystawionego przez Producenta bądź autoryzowanego Przedstawiciela Producenta zawierającego 
wymagane informacje. 
Na folderach, ulotkach, instrukcjach, DTR winien znajdować się np. znak firmowy (logo) producenta 
względnie inna informacja świadcząca o tym, że w/w materiały zawierają dane opracowane przez 
producenta. Natomiast inne materiały informacyjne, które zostały wystawione przez producenta na 
potrzeby prowadzonego postępowania przetargowego winny być podpisane przez producenta i 
opatrzone pieczęcią firmową producenta oraz pieczęcią imienną osoby składającej podpis.” 
 
Pytanie 19.  

Moduł barwi ący, poz. 3 

Czy zamawiający dopuści stacje na odczynniki o poj. 320 ml ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza.  
 
Pytanie 20.  

Moduł barwi ący, poz. 7 
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Prosimy o dopuszczenie urządzenia z koszykami na szkiełka o pojemności 20 szkiełek. Wydajność 
urządzenia z takimi koszyczkami szacuje się na ok 400 szkiełek na godzinę. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 21.  

Moduł barwi ący, poz. 11 

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z regulacją czasu inkubacji w każdej stacji w zakresie 59 min 59 
sek.? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza.  
 
Pytanie 22.  

Moduł barwi ący, poz. 14 

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z samodzielną nakrywarką do szkiełek. Rozwiązanie takie 
umożliwi w przypadku awarii jednego z urządzeń (barwiarki lub nakrywarki) na dalszą pracę jednego 
urządzenia, co w przypadku urządzeń zintegrowanych może być niemożliwe.  Nasze rozwiązanie 
niweluje ponadto zakup i serwisowanie 3 modułów – jak ma to w przypadku opisanego w 
przedmiocie zamówienia rozwiązania składającego się w rzeczywistości z modułu barwiącego, 
modułu zaklejającego oraz modułu pośredniczącego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 23.  

Moduł nakrywaj ący, poz. 18 

Prosimy o dopuszczenie urządzenia samodzielnego z koszykami do szkiełek kompatybilnymi z 
barwiarką. Rozwiązanie takie umożliwi w przypadku awarii jednego z urządzeń (barwiarki lub 
nakrywarki)  na dalszą pracę jednego urządzenia co w przypadku urządzeń zintegrowanych może być 
niemożliwe. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zgodnie z SIWZ.  
 
Pytanie 24.  

Moduł nakrywaj ący, poz. 23 

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z regulacją ścieżki medium w jednej osi. Regulacja ścieżki 
medium w dwóch osiach nie ma znaczenia gdyż medium zawsze jest nakładane na środku szkiełka 
podstawowego, jedynie regulacja położenia medium w osi wzdłużnej szkiełka może mieć znaczenie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 25.  

Moduł nakrywaj ący, poz. 25 

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z systemem informującym o braku szkiełek. Urządzenie posiada 
licznik nałożonych szkiełek. Na tej podstawie można oszacować zapas szkiełek w magazynku. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza.  
 
Pytanie 26.  

Moduł nakrywaj ący, poz. 28 

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z możliwością zastosowania szkiełek nakrywkowych w 
rozmiarach: 24 x 40,24 x 50, 24 x 55 w grubościach 1,0 oraz 1,5 mm. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie 27.  
Czy ze względu na fakt ograniczenia konkurencji i możliwość złożenia wyłącznie 1 ważnej oferty, 
Zamawiający dopuści urządzenia równoważne pod kątem funkcjonalno użytkowym, ale o lepszych 
parametrach wpływających na wydajność procesu? Parametry takie zapewniają wysoką wydajność 
pracy. Dodatkowo urządzenie (barwiarka) wyposażono w system awaryjnego zasilania, który 
pozwala na dokończenie rozpoczętych barwień w przypadku braku zasilania. 

 
Prosimy o dopuszczenie urządzeń o  następujących parametrach: 

Moduł barwi ący    

1.  26 stacji na odczynniki  

2.  Stacje odczynnikowe umieszczone na dwóch poziomach   

3.  Dowolne niezależnie dla każdej stacji programowanie czasu zanurzenia w zakresie do 
59min, 59s  

4.  Stacje na odczynniki o pojemności 320 ml  

5.  6 stacji płuczących wodą bieżącą  

6.  4 dowolnie konfigurowane stacje ładowania/rozładowania z możliwością przypisania do stacji 
załadowczych programów barwienia  

7.  5 stacji grzewczych   

8.  Koszyczki na 20 szkiełek  

9.  System oświetlania wewnętrznego typu LED ( automatyczne podświetlenie w momencie 
otwarcia drzwi)  

10.  Możliwość zapamiętania 50 programów  

11.  Wbudowany port USB w celu zachowania ustawień, protokołów barwienia  

12.  Możliwość barwienia jednocześnie koszyczków według różnych programów 
barwienia w tym  

możliwość barwienia preparatów CITO  

13.  System strząsania odczynnika podczas przenoszenia do kolejnej stacji  

14.  Wyświetlanie informacji o kroku programu, numerze stacji oraz czasu pozostałego do 
zakończenia barwienia każdego koszyka niezależnie  

15.  Wbudowany układ zasilania awaryjnego  (UPS) pozwalający na dokończenie rozpoczętych 
barwień w przypadku zaniku zasilania  

16.  Wyposażony w filtr węglowy z wbudowanym wentylatorem wyciągowym z możliwością 
podłączenia do instalacji wyciągowej  

17.  Wyposażony w zintegrowany  dotykowy ekran typu UIF  

18.  Układ kontroli jakości odczynników i zliczania ilości koszy  

19.  Układ kontroli zużycia filtra węglowego  

20.  Wymiary 79 x 72 x 89cm (szerokość x głębokość x wysokość)  

 

1. Moduł zaklejający  
 Całkowicie zautomatyzowany precyzyjny proces nakrywania oparty na 

kamerze CCD z inteligentnym procesorem wykrywania preparatu na 
szkiełku podstawowym; 

2. Zamknięty system uniemożliwiający wydobywanie się na zewnątrz 
szkodliwych oparów; 

3. Precyzyjne ustawianie położenia szkiełka nakrywkowego na szkiełku 
podstawowym; 
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4. Zintegrowany do współpracy z komputerowym automatem do barwienia 
Varistain Gemini®, 

5. Wykorzystuje standardowe szkiełka podstawowe i nakrywkowe, 
6. Możliwość stosowania szkiełek nakrywkowych w specjalnych 

pojemnikach ze szkiełkami nakrywkowymi bez ich konieczności 
przekładania; 

7. Możliwość stosowania szkiełek 24x40, 24x50, 24x55 w grubościach #1,0 
oraz #1,5; 

8. System wykrywania pozycji szkiełka nakrywkowego  
9. Pojemniki na szkiełka nakrywkowe 500 szt; 
10. Intuicyjne graficzne menu; 
11. Monitorowanie stanu ilości szkiełek w podajniku, ilości nakrytych 

szkiełek, ilości do nakrycia w stacji poczekalni, itp.; 
12. Sterowanie poprzez wyświetlacz typu touch-scren  
13. Możliwość załadowania 5 koszyczków po 20 szkiełek jednorazowo, 
14. Redukuje przemieszczanie się preparatów na szkiełku, 
15. Zapewnia idealne i precyzyjne sklejenie szkiełek, 
16. Równomierny docisk, redukuje powstawaniu pęcherzyków powietrza, 
17. Elektroniczna kontrola (precyzyjna) dozowania substancji klejącej, 
18. Możliwość uzupełniania medium w trakcje trwania procesu nakrywania 
19. Możliwość stosowania dowolnego medium klejącego 
20. Wykrywa nie prawidłowo umieszczone szkiełka-preparaty w podajniku, 
21. Nie nakrywa szkiełek już nakrytych (np. omyłkowo powtórnie 

umieszczonych w podajniku), 
22. Wyposażony w filtr oparów 
23. Wbudowany UPS, pozwala na dokończenie wszystkich procesów, 
24. Możliwość współpracy z Barwiarkami, Varistain Gemini,Varistain V24-

4, Sakura DSR2000, oraz Leica Auto-Stainer, 
25. Wymiary (WxHxD): 64,5 x 50 x 57,5 cm, 
26. Waga: 50 kg, 
27. Zasilanie 220-240V/50Hz, 300 VA. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zgodnie z SIWZ. 
 
Zamawiający wyznacza nowy termin składania i otwarcia ofert: 
- składanie ofert do 05-04-2017 r. do godz. 09.30, 
- otwarcie ofert: 05-04-2017 r. o godz. 10.00. 
Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 
 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania 
ofert. 

Z poważaniem 


