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                        Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny 
 PUM w Szczecinie 
 Dział Zamówień Publicznych 

                                                                                                             Al.  Powstańców Wielkopolskich 72,  
 70-111 Szczecin 

                                                                                                  tel. (0-91) 466 10 86 do 88  fax. 466 11 13    

 

Szczecin, 01.08.2017 r. 

Znak sprawy ZP/220/49/17 

w sprawie: dostawy odczynników do izolacji DNA wraz z dzierżawą aparatu do automatycznej izolacji DNA metodą opartą 

na kulkach magnetycznych pokrytych złożem celulozowym na potrzeby Pracowni Cytogenetyki SPSK-2. 

 

Wyjaśnienia nr 1 

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), 

zwanej dalej „PZP” Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia: 

 

Wykonawca nr 1   

Dotyczy Załącznik nr 3, część A poz. 1-5 

1. Czy Zamawiający w punkcie 4 dopuści zestaw odczynników kompatybilny z zaoferowanym systemem? 

Odpowiedź: Wymogiem Zamawiającego jest złożenie oferty na odczynniki opisane w części A, kompatybilne                 

z urządzeniem opisanym w części B. 

2. Czy Zamawiający w punkcie 5 pozwoli na zaoferowanie zestawów zawierających wszystkie potrzebne materiały 

zużywalne i odczynniki pozwalające na wykonanie do 96 reakcji (w tym gotowe do użycia kasety odczynnikowe) 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania kartridży w ilości pozwalającej na wykonanie 72 oznaczeń 

rocznie (łącznie 216 oznaczeń w czasie trwania umowy). Jest to ilość ustalona z jednostkami zlecającymi 

badanie. 

 

Dotyczy Załącznik nr 3, część B 

3. Czy Zamawiający dopuści w punkcie 2 aparat z gotowymi protokołami do izolacji DNA i RNA z materiałów takich 

jak: krew, osocze, komórki, tkanki świeże lub mrożone, bakterie? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, natomiast nie wymaga bakterii. Ponadto wymaga możliwości izolacji                 

z bloczków parafinowych. 

 

4. Czy Zamawiający dopuści w punkcie 3 aparat posiadający protokoły do izolacji z możliwością wyboru objętości 

próby (200µl, 500µl, 1000µl, 2000µl i 4000µl) i objętości elucji (od 50µl do 200µl). 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby objętość próbki przeznaczonej do izolacji wynosiła 200 mcl, 400 mcl, 

1200 mcl. 

 

5. Czy Zamawiający w punkcie 4 dopuści zestawy do izolacji w gotowych do użycia kasetach odczynnikowych?  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania odczynników w gotowych do użycia kartridżach. 

 

6. Czy Zamawiający dopuści w punkcie 6 aparat niewymagający manualnej ingerencji operatora instrumentu oraz 

z czasem izolacji DNA 30-70 minut w zależności od wybranego protokołu? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
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7. Czy Zamawiający dopuści w punkcie 7 aparat przenoszący izolowany materiał i buforów za pomocą 

wielokanałowej głowicy transferowej z jednorazowymi końcówkami? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania.  

 

8. Czy Zamawiający dopuści w punkcie 9 aparat izolujący kwasy DNA i RNA? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania aparatu izolującego DNA i RNA. Przed zadawaniem pytań 

prosimy o szczegółowe zapoznanie się z SIWZ. 

 

Dot.: Rozdział III SIWZ: Wzór Umowy  

9. Par. 2 ust. 2 i 3 Czy Zamawiający dopuści, aby zamówienia były składane także za pośrednictwem poczty 

elektronicznej? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza (nie wymaga) możliwość składania zamówień za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. 

 

10. Par. 3 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,60%'' na ,,80%''? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę; zobowiązuje się do zrealizowania min. 

60% - zgodnie ze specyfikacją. 

 

11. Par. 8 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? 

Odpowiedź: Zamawiający nie będzie dokonywał modyfikacji zapisów umowy, natomiast niniejszym informuje,                       

że szkoleniu zostaną poddane 3 osoby – pracownicy Pracowni Cytogenetyki. 

 

12. Par. 11 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu zgłaszania usterek na wyłącznie w dni robocze 

w godzinach 8.00- 17.00? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.  

 

13. Par. 13 ust. 1 i 2  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia 

faktury? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.  

 

14. Par. 16 ust. 1 pkt a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy                

w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto                                 

dot. niezrealizowanej części umowy.? 

Uzasadnienie: Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla 

przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej 

naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej 

sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

15. Par. 16 ust. 1 pkt b) - e) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa  „opóźnienia” na  „zwłoki”? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 
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16. Par. 16 ust. 1 pkt c) Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby przesłanką naliczenia kary umownej był ,,dzień 

zwłoki'', a nie godzina opóźnienia? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 

 

17. Par. 16 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym 

czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’ 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu. 

 

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe zmiany podczas przygotowywania i składania ofert. 

 

 

 

………………………………… 

   DYREKTOR SPSK-2 


