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Olsztyn, dnia  13-02-2018  

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 

ul. Żołnierska 18 

10 – 561 Olsztyn 

                                                                                              do wiadomości  uczestników postępowania 

 

PYTANIA   I   ODPOWIEDZI   

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 

materiałów do systemu immunohistochemicznego  i histochemicznego  wraz z dzierżawą 

aparatów  (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, Ogłoszenie  nr 2017/S            

008-013123  z dnia 12-01-2018). 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień  publicznych, informujemy, 

iż w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące wnioski o 

wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

 

Dot. Pakietu Nr 1  Dotyczy formularza cenowego  

1. Poz. 51 "Czy Zamawiający wymaga klonu 35beta E12 przeciwciała Cytokeratin HMW?" 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga klonu 34betaE21 przeciwciała Cytokeratin 

HMW. 

 

2. Poz. 52 " Czy Zamawiający wymaga klonu AE1/AE3&PCK26 przeciwciała Cytokeratin 

Pan?" 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga klonu AE1/AE3&PCK26 

przeciwciała Cytokeratin Pan. 

 

3. Poz. 60 " Czy Zamawiający wymaga klonu cs1-4 przeciwciałą EBV?" 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga klonu cs1-4 przeciwciała EBV. 

 

4. Poz. 66 " Czy Zamawiający wymaga klonu SP1 przeciwciała ER Estrogen Receptor?" 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga klonu SP1 przeciwciała ER Estrogen Receptor. 

 

5. Poz. 111 "Czy Zamawiający wymaga klonu 8G7G3/1 czy klonu SP141 czy klonu SPT24 

przeciwciała TTF-1 Thyroid Transcription Factor?" 
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, że  wymaga klonu SP141 przeciwciała TTF-1 Thyroid 

Transcription Factor. 

 

6. Poz. 117 " Czy Zamawiający dopuści opakowanie po 10 sztuk?" 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie  dopuszcza możliwość 

zaoferowania opakowań po 10 sztuk, ze stosownym przeliczeniem wymaganej ilości. 

 

 

Dot. Pakietu Nr 2 formularza parametrów wymaganych i punktowanych 

7. "Czy Zamawiający dopuści analizator  z oprogramowaniem do automatycznej izolacji kwasów 

nukleinowych w  technologii kulek magnetycznych (MGP magnetic glass particle)?" 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania analizatora z 

oprogramowaniem do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych w  technologii kulek 

magnetycznych (MGP magnetic glass particle).  

 

Dotyczy punktu 12 parametrów analizatora z oprogramowaniem do automatycznej izolacji 

kwasów nukleinowych 

8. Czy Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca w przypadku 3 -krotnej awarii tego samego 

podzespołu zobowiązał się do zapewnienia aparatu zastępczego na czas naprawy a na czas 

awarii zapewnił możliwość wykonania oznaczeń w innej placówce? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w  powyższym zakresie podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Dotyczy punktu 4 parametrów analizator a z oprogramowaniem do automatycznej izolacji 

kwasów nukleinowych oraz punktu 2 parametrów Analizatora  z oprogramowaniem do 

automatycznej amplifikacji i detekcji sekwencji kwasów nukleinowych w technologii Real-time 

PCR 

9. "Czy Zamawiający dopuści system składający się z dwóch analizatorów sterowanych jednym 

komputerem i który wymaga jednej drukarki?" 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania systemu 

składającego się z dwóch analizatorów sterowanych jednym komputerem, wymagającego  jednej 

drukarki. 

 

Dotyczy punktu 3 parametrów ocenianych: 

10. "Czy Zamawiający wymaga testu zwalidowanego na preparaty FFPET oraz pozakomórkowe 

DNA-CFDNA, z osocza krwi ?" 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie dokonał poprawy oczywistej 

omyłki pisarskiej. 
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Dotyczy punktu 4 parametrów ocenianych: 

11. "Czy Zamawiający wymaga testu CE IVD , który wykrywa mutację V600 E?" 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że  w powyższym zakresie wymaga zaoferowania testu 

zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia. 

 

Dot.: Załącznik nr 4 do SIWZ 

12. Par. 2 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił  21 dni 

od daty podpisania umowy a termin ich instalacji 7 dni od daty dostarczenia? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że  nie wyraża zgody na powyższe.  

 

13. Par. 2 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w par. 2 nie ma ust. nr 4.  Pytanie bezzasadne. 

 

14. Par. 3 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby terminy określone w niniejszym 

postanowieniu umowy były liczone w dni robocze, rozumiane jako dni od poniedziałku do 

piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe. W powyższym  zakresie 

dokonano stosownej modyfikacji treści SIWZ. 

 

15. Par. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy? 

Odpowiedź: Zmawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe. 

 

16. Par. 10 Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić 

od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej. 

Odpowiedź: Zmawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe. 

 

17. Par. 11 ust. 1 i 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od 

daty wystawienia faktury? 

Uzasadnienie: Utrzymanie zapisu w obecnej postaci  spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne 

określenie terminu płatności oraz powstania zobowiązania podatkowego. 

Odpowiedź: Zmawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe. 

 

18. Par. 17 Czy na podstawie art. 31 ustawy z  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.)-  Zamawiający- jako administrator danych osobowych, 

 które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w 

związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie 
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zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie 

usług serwisowych może mieć  dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych? Dostęp do danych osobowych wynikający z 

realizacji obowiązków zawartych w umowie stanowi przetwarzanie danych osobowych w 

rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 

1182 ze zm.). Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z 

 Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru. 

Odpowiedź:  Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie dokonał stosownej modyfikacji 

treści SIWZ.  

 

Dot. Pakietu Nr 1 

Do części 1. Parametry wymagane dla komputerów stacjonarnych /5 sztuk/ 

„Czy zamawiający wyrazi zgodę aby komputery posiadały systemem windows 10 pro 64bit w 

związku z tym iż obecnie nie ma na rynku komputerów z systemem xp i windows 7?” 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie komputerów 

posiadających system Windows 10  Professional  64 bit. Jednocześnie Zamawiający zastrzega 

zatrzymanie dysków z danymi po zakończeniu trwania umowy. 

 

Dotyczy formularza cenowego: 

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby przeciwciał ATRX było przeznaczone do badań naukowych, nie 

posiadało certyfikatu CE IVD?” 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania przeciwciał ATRX   

do badań naukowych, nie posiadających certyfikatu CE IVD, przy zachowaniu pozostałych 

wymagań określonych w SIWZ. 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………… 

    podpis osoby uprawnionej 

 


