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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. 08.04.2016 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 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 nr 1: 
Dotyczy zadania nr 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie z zadania 1 procesora tkankowego, a tym samym 
umożliwi Wykonawcy zaoferowanie tylko procesora tkankowego? 
Odpowiedz: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 2: 
Dotyczy zadania nr 1 
Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu procesor tkankowy wraz z zestawem 3 
koszyków na kasetki, każdy o pojemności 120 kasetek? Proponowane rozwiązanie zapewnia większą 
przepustowość procesora. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 3: 
Dotyczy zadania nr 1 
Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu mikrotom rotacyjny z zakresem grubości cięcia 
0,5 µm – 100 µm w krokach: 

0 – 10 µm – skok o 1 µm,  10 – 20 µm – skok o 2 µm, 
20 – 50 µm – skok o 5 µm,   50 – 100 µm – skok o 10 µm 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 4: 
Dotyczy zadania nr 1 
Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu mikrotom rotacyjny z zakresem funkcji 
trymowania 0 – 500 µm ze skokiem 1 µm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 5: 
Dotyczy zadania nr 1 
Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu mikrotom rotacyjny z funkcją retrakcji do 12 
µm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie nr 6: 
Dotyczy zadania nr 1 
Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu mikrotom rotacyjny, w którym pionowy zakres 
ruchu głowicy wynosi 60 mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 7: 
Dotyczy zadania nr 1 
Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu mikrotom rotacyjny, wyposażony w system 
orientacji przestrzennej preparatu ze wskazaniem zmiany położenia co 8°? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania 
ofert. 
 

          Z poważaniem 
 
 


