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                                      Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 
                                 PUM w Szczecinie 

                                      Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 
                                              Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13  

        
Szczecin, dn. 12.04.2016 r. 

Znak sprawy: ZP/220/32/16 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż, i uruchomienie 
próżniowego procesora tkankowego, 2 sztuk mikrotomów rotacyjnych oraz mikroskopu z systemem 
analizy obrazu. 
 

WYJAŚNIENIE NR 2  
 
 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 nr 1: 
Dotyczy zadania nr 1 
Punkt 4. Czy Zamawiający dopuści procesor z komorą cylindryczną wykonaną z materiału odpornego 
na odczynniki chemiczne stosowane w procesie  
Odpowiedz: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 2: 
Dotyczy zadania nr 1 
Punkt 9 Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez funkcji oczyszczania parafiny, oczyszczanie 
parafiny nie jest parametrem pożądanym, generuje problemy z przeprowadzeniem materiału na 
poziomie diagnostyki molekularnej oraz IHC?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 3: 
Dotyczy zadania nr 1 
Punkt 10 Czy zamawiający dopuści urządzenie z możliwością zdanego opróżniania pojemników z 
parafiną poprzez wewnętrzne złącza i węże? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 4: 
Dotyczy zadania nr 1 
Punkt 16. Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające 9 programów ?– jest t o ilość 
wystarczająca do zapewnienia kompleksowego przeprowadzania materiału. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 5: 
Dotyczy zadania nr 1 
Punkt 17 Czy zamawiający dopuści procesor bez pracy z wykorzystaniem ciśnienia. Mechanizm 
podciśnienia jest wystarczający do uzyskania preparatów histopatologicznych wysokiej jakości bez 
potrzeby narażania materiału na skutki wysokiego ciśnienia. Z możliwością  Określenie czasu 
infiltracji, warunków podciśnienia; mieszanych kombinacji podciśnienia i ciśnienia otoczenia oraz 
temperatury dla każdego z kroków programu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie nr 6: 
Dotyczy zadania nr 1 
Punkt 24 Czy Zamawiający dopuści zestaw koszy plastikowych odpornych na odczynniki; koszyk 
sześcioczęściowy na kasetki poukładane oraz koszyk na kasetki ułożone luzem? Kompatybilne z 
proponowanym urządzeniem. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 7: 
Dotyczy zadania nr 2 
Punkt 3 Czy Zamawiający dopuści następujące parametry cięcia: 
W zakresie od 0.5µm do 100 µm w krokach: 
od 0,5 do 5 µm skok co 0,5 µm 
od 5 do 20 µm skok co 1 µm 
od 20 do 30 µm skok co 2 µm 
od 30 do 60 µm skok co 5 µm 
od 60 do 100 µm skok co 10 µm 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 8: 
Dotyczy zadania nr 2 
Punkt 4 Czy Zamawiający dopuści następujące wartości nastawne trymowania w zakresie do 500 µm 
w krokach: 
 Od 5 do 30 µm skok co 5 µm 
Od 30 do 100 µm skok co 10 µm 
Od 100 do 200 µm skok co 20 µm 
Od 200 do 500 µm skok co 50 µm 
Odpowiedz: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 9: 
Dotyczy zadania nr 2 
Punkt 5 Czy Zamawiający dopuści urządzenie o retrakcji 40 µm z możliwością jej całkowitego 
wyłączenia w celu zabezpieczenia krojonego bloczka. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 10: 
Dotyczy zadania nr 2 
Punkt 12 Czy Zamawiający dopuści system precyzyjnej orientacji przestrzennej preparatu ze 
wskazaniem punktu 0/0°. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 11: 
Dotyczy zadania nr 2 
Punkt 14 Prosimy o dopuszczenie urządzenia z jednym mechanizmem blokady ręcznego koła 
napędowego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 12: 
Dotyczy zadania nr 2 
Punkt 15 Czy zamawiający dopuści na wyposażeniu mikrotomu łaźnię wodną służącą do 
rozprostowywania skrawków parafinowych z regulacją temperatury od 30C do 55C? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie nr 13: 
Dotyczy parametrów wymaganych 
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia zawarł kolumnę „Parametr wymagany”. Czy w 
przypadku wpisania „NIE ” przez Wykonawcę w kolumnie „Parametr ofertowany”: w pozycjach gdzie 
ten parametr jest punktowy „TAK- 10 pkt, NIE ”0 pkt, skutkować to będzie odrzuceniem oferty? 
Odpowiedź: 
Zamawiający proponuje dokładniejsze zapoznanie się z zapisami SIWZ.  
W w/w dokumencie nie jest wpisane, iż oferta zostanie odrzucona, jeżeli Wykonawca w załączniku nr 
4 do formularza oferty w parametrach ocenianych wpisze „NIE”. Wykonawca wówczas dostanie, 
tak jak to zostało określone, 0 punktów za dany parametr. 
 
 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania 
ofert. 
 

          Z poważaniem 
 
 


