
 

 

COZL/DZP/ED/3411/PN-1/23                   Lublin, dnia 13.02.2023r. 

 

Do wszystkich wykonawców 

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa 
odczynników immunohistochemicznych wraz z dzierżawą aparatury. 
 

Działając w oparciu o zapisy art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły 

następujące zapytania: 

Pytanie 1  

Dotyczy Załącznik Nr 2 - Kosztorys ofertowy tabela A1 
W związku z faktem, iż finalne rozliczenie będzie się odbywać na podstawie faktury za zamówione  
i dostarczone opakowania danych produktów -  prosimy o potwierdzenie, iż wartość brutto stanowi 
iloczyn oferowanej ilości opakowań oraz ceny jednostkowej brutto za opakowanie.  
Tym samym dla realnego odzwierciedlenia ponoszonych kosztów w kolumnie Cena jednostkowa 
brutto za 1 test wskazana zostanie Cena jednostkowa brutto za 1 opakowanie. 
Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza.  

 
Pytanie 2  

dot Załącznik Nr 2 - Kosztorys ofertowy zapis pod tabela A1 
Prosimy o potwierdzenie iż materiały określone jako  “+ Zestawy detekcyjne, bufory, kontrole, 
dyspensery, taśma + rolka do drukarki, szkiełka silanizowane w odpowiedniej ilości do wykonania w/w 
preparatów” należy wyspecyfikować w Tabeli A2. 
Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza.  

 
Pytanie 3  

Przeciwciała /immunoreagenty/ monoklonalne i poliklonalne dla skrawków. Czy Zamawiający wyrazi 
zgodę na zaoferowanie klonu JC70 przeciwciała CD31? 
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza.  

 
Pytanie 4 

Przeciwciała /immunoreagenty/ monoklonalne i poliklonalne dla skrawków. Czy Zamawiający wyrazi 
zgodę na zaoferowanie klonu GA-R2 (HIR2) przeciwciała Glycophorin A ? 



 

 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza.  

 

Pytanie 5  

Przeciwciała /immunoreagenty/ monoklonalne i poliklonalne dla skrawków  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie klonu MRQ-63 przeciwciała Inhibin alfa ? 
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza.  

 
Pytanie 6  

Przeciwciała /immunoreagenty/ monoklonalne i poliklonalne dla skrawków  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie klonu 34βE12, 4A4 przeciwciała Basal Cell Coctail ? 
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza.  

 
Pytanie 7  

Przeciwciała /immunoreagenty/ monoklonalne i poliklonalne dla skrawków  
Czy w związku z faktem , iż Wykonawca zaoferuje zapewnienie uczestnictwa i procesu logistycznego 
oraz pokrycie kosztów kontroli zewnątrzlaboratoryjnej, Zamawiający zgodzi się na wykreślenie tej 
pozycji (144) z tabeli A1 z załącznika Nr 2 - Kosztorys ofertowy ? 
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza.  

 

Pytanie 8 

Wymagania ogólne oferowanego SYSTEMU  IHC 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu IHC , sprzęt do automatycznej  linii 
technologicznej ze sprzętem i oprogramowaniem do obsługi informatycznej wraz z przeciwciałami i 
kompletem odczynników umożliwiającym wykonanie min 15250 oznaczeń rocznie przeznaczony dla 
skrawków parafinowych, mrożaków, rozmazów, cytospinów, szpiku kostnego, bioptatów, który dla 
zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa i jakości barwień, wykorzystuje zestaw 
detekcyjny jednego Producenta, jednocześnie umożliwiając korzystanie z przeciwciał od różnych 
Producentów ? 
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza.  

 
Pytanie 9 
Czy Zamawiający przywołując wymóg “możliwość wykonywania metody FISH” miał na myśli możliwość 
wykonywania hybrydyzacji w tym CISH/ SIHS? 
Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza.  

 
Pytanie 10 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu IHC , który dozuje jednolitą ilość odczynnika 
– 100 μl dla każdego oznaczenia, niezależnie od wielkości badanego materiału i umiejscowienia na 
szkiełku, bez konieczności programowania miejsca ? 
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza.  

 
Pytanie 11 



 

 

Czy Zamawiający dopuści system IHC , który umożliwia do 90 oznaczeń w ciągu 8-godzinnego cyklu 
pracy ? 
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza.  

 
Pytanie 12 
Dotyczy projektowanych postanowień umowy – załącznik Nr 3 do SWZ 
par. 4 ust. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił 21 dni od daty 
podpisania umowy a termin jego instalacji 7 dni od daty dostarczenia? 
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza.  

 
Pytanie 13 
par. 4 ust. 14 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"? 
Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 
Pytanie 14 
par. 6 ust. 1 lit. C Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie „nie dotyczy okoliczności, gdy Zamawiający 
zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 30 dni licząc od terminu zapłaty. Wówczas 
Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do 
dnia zapłaty całości zaległych należności”? 
Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 
Pytanie 15 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, 
aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dotyczącego 
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 budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej. 
Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 
Pytanie 16 
par. 6 ust. 2 Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w 
jego treści, że Zamawiający może skorzystać z prawa do zakupu interwencyjnego „po bezskutecznym 
upływie przynajmniej 5- dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy do realizacji 
zobowiązania”? 
Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 
Pytanie 17 
par. 6 ust. 3 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie "do wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody”? Ewentualnie dodanie: „wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych 
korzyści”? 
Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 



 

 

Pytanie 18 
par. 7 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy 
w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto 
dotyczącego 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 budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej. 
Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 
Pytanie 19 
Dotyczy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 
par. 6 Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby po punkcie 3 dodać następujące postanowienia:  
"a. Czynności kontrolne nie mogą prowadzić do ujawnienia Zamawiającego danych osobowych 
nieobjętych niniejszą umową, w szczególności danych osobowych innych klientów Wykonawcy, lub 
prowadzić do obniżenia skuteczności przyjętych przez Wykonawcę środków technicznych i 
organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych przetwarzanych w jego organizacji bądź zagrażać 
lub prowadzić do obniżenia poziomu ich bezpieczeństwa.  
b. Kontrola obejmuje swoim zakresem wyłącznie przetwarzanie danych osobowych, z wyłączeniem 
wszelkich informacji niejawnych, poufnych, czy stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy. 
c. Czynności audytowe odbywają się wyłącznie w obecności osoby wyznaczonej przez Wykonawcę  
d. Czynności audytowe nie mogą utrudniać działalności Wykonawcy, w szczególności wykonywania 
obowiązków przez pracowników lub współpracowników Wykonawcy." ? 
Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę.  

 
Pytanie 20 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w miejsce wymaganych ulotek metodycznych oraz kart 
charakterystyk załączyć oświadczenie o posiadaniu kart oraz ulotek i ich dostawie na każde żądanie 
Zamawiającego? Jednocześnie Wykonawca poda adres strony internetowej na której znajdują się ww 
dokumenty z której Zamawiający może stale korzystać. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza.  

 

Pytanie 21 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w miejsce wymaganych deklaracji zgodności załączyć oświadczenie 
o posiadaniu dokumentów CE i ich dostawie na każde żądanie Zamawiającego?  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza.  

 

 


