
Narodowy
Instytut
Onkologii
im Marii Sktodowskiej-Curie 
Państwowy Instytut Badawczy 
Oddział w Gliwicach

Nr sprawy: DO/DZ-381-1-56/22
Gliwice, dnia 16.11.2022 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 08.11.2022 r. pod numerem 2022/S 215-616706 
na zakup sprzętu i aparatury dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu 
Badawczego Oddziału w Gliwicach w ramach umowy nr 6/13/25/2022/27/865 na realizację programu wieloletniego na lata 
2011-2022 pn. Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej w zakresie zadania: Zakup sprzętu i aparatury dla 
ośrodków przeszczepiających komórki krwiotwórcze w 2022 r.

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1710) Zamawiający przekazuje treść złożonych pytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie nr 1 dotyczy zadania nr 4
Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę z platformą o wymiarach 24 x 24 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2 dotyczy zadania nr 4
Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę z prędkością w zakresie 50-300 obr./min.?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 dotyczy zadania nr 4
Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę z amplitudą wychylenia 19 mm? Jest to zaledwie o 1 mm mniej niż wymaga Zamawiający. 
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 dotyczy zadania nr 4
Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę o wadze 21,8 kg?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 5 dotyczy załącznika nr 2.2 oraz 2.3 do SWZ Specyfikacja asortymentowo- cenowa Zadanie nr 2 oraz 3
W przypadku oferowanych przez nas urządzeń podstawowy okres gwarancji wynosi 12 miesięcy i jest uwzględniony w cenie 
urządzenia. W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie czy wymagane oświadczenie (w zakresie kosztów serwisowania) 
dotyczące zaoferowanej ceny w pozycji nr 1 Specyfikacji asortymentowo-cenowej (Zadanie nr 2 i 3) dotyczy tylko kosztów 
serwisowych po zakończonym okresie 12 miesięcznej gwarancji.
Odpowiedź:
Zaoferowana cena urządzenia nie powinna zawierać dodatkowych kosztów serwisowania poza "podstawową gwarancją" 
określoną w parametrach urządzeń.
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Pytanie nr 6 dotyczy załącznika nr 5 do SWZ UMOWA DO/DZ-382-..../22 §5 ust. 8 i 10 - zadanie nr 2 i 3
Nowoczesne urządzenia analityczne i pomiarowe posiadają budowę modułową przy czym koszt niektórych modułów przekracza 
wartość 25% wartości samych urządzeń. W związku z tym rutynowo wykonywana naprawa sprzętu mogłaby pociągnąć za sobą 
konieczność udzielenia Zamawiającemu nowej gwarancji na całe urządzenie. Powyższe może w znaczący sposób podnieść koszt 
realizacji całego zamówienia w związku z tym prosimy o zmianę rozumienia naprawy istotnej jako takiej, której wartość 
przekracza 70% wartości początkowej urządzenia. Jednocześnie prosimy o dodanie do umowy standardowego zapisu 
informującego, iż gwarancja nie obejmuje usterek powstałych z winy użytkownika, działania sił zewnętrznych oraz naturalnego 
zużycia części.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę rozumienia naprawy istotnej jako takiej, której wartość przekracza 70% wartości 
początkowej urządzenia ale dla zadań nr 2 i 3 zmienia zapis §5 ust. 8 załącznika nr 5 do SWZ w następujący sposób:
„Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarancyjnych Wykonawca dostarczył w ramach gwarancji zamiast sprzętu wadliwego 
sprzęt wolny od wad albo dokonał istotnych napraw sprzętu objętego gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili 
dostarczenia sprzętu wolnego od wad lub zwrócenia sprzętu naprawionego. Pod pojęciem istotnej naprawy Zamawiający 
rozumie każdą naprawę, której łączna wartość przekracza 35% wartości początkowej sprzętu, o czym Wykonawca niezwłocznie 
zawiadomi Zamawiającego. Gwarancja nie obejmuje usterek powstałych z winy użytkownika, działania sił zewnętrznych oraz 
naturalnego zużycia części."

Pytanie nr 7 dotyczy załącznika nr 3.3. do SWZ Parametry Techniczne Zadanie nr 3 pkt 2
Czy Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie systemu nablatowego do sekwencjonowania nowej generacji (NGS), pozwalającego 
na analizę gotowych i zaprojektowanych paneli genowych, którego przepustowość wynosi do 15 Gb (miliardów par zasad) w 
trybie sparowanych końców?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający zaakceptuje opisane parametry.

Pytanie nr 8 dotyczy załącznika nr 3.3. do SWZ Parametry Techniczne Zadanie nr 3 pkt 8
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia do celowanej analizy transkryptomu (analizy RNA paneli genowych) 
z wykorzystaniem co najmniej 22 milionów odczytów pojedynczych i 44 milionów odczytów w trybie sparowanych końców? 
Pragniemy zauważyć, że w opisie Zamawiający wskazuje na sekwenator NGS do analizy paneli genowych. Jednocześnie wg 
naszej wiedzy analiza całego ludzkiego transkryptomu wymaga znacznie większej przepustowości urządzenia (min. 50 milionów 
odczytów pojedynczych na próbkę).
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza opisane urządzenie.

Pytanie nr 9 dotyczy załącznika nr 3.3. do SWZ Parametry Techniczne Zadanie nr 3 pkt 9
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia z możliwością dostosowania długości odczytów do wybranej aplikacji w 
zakresie od 1 x 36 par zasad w trybie odczytów pojedynczych do 2 x 300 par zasad w trybie sparowanych końców?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza opisane urządzenie.

Pytanie nr 10 dotyczy załącznika nr 3.2. do SWZ Parametry Techniczne Zadanie nr 2 pkt 3
Oferowane przez nas urządzenie umożliwia głównie automatyzację procesu tworzenia bibliotek NGS. Możliwe jest również, przy 
zastosowaniu odpowiednich adapterów, przeprowadzenie izolacji kwasów nukleinowych, jednak jest to osobna procedura, 
niezależna od protokołu przygotowania biblioteki. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia, w którym protokół izolacji 
kwasów nukleinowych jest niezależny od protokołu tworzenia bibliotek NGS i nie zachodzi jako jeden cykl?
Odpowiedź:
Tak, jednak urządzenie musi posiadać możliwość adaptacji do procedury izolacji kwasów nukleinowych.

Pytanie nr 11 dotyczy załącznika nr 3.2. do SWZ Parametry Techniczne Zadanie nr 2 pkt 4
Czy pod stwierdzeniem „Wyposażony w moduł termocyklera PCR, przystosowanego do płytek 96-dołkowych różnych 
producentów o pojemności 0,2 ml, pracujący w zakresie co najmniej 4*C -  99*C, spełniający parametry: - nagrzewanie bloku z 
szybkością przynajmniej 4,22C/sek., - prędkość nagrzewania wynosząca przynajmniej ±0.3°C/s..." Zamawiający ma na myśli, że 
nagrzewanie bloku termocyklera ma się odbywać z szybkością przynajmniej 4,25C/sek., i dokładnością wynoszącą przynajmniej 
±0.3°C/s?



Odpowiedź:
Tak. Błąd pisarski, parametr dotyczył dokładności/precyzji termicznej ±0.3°C/s.

Pytanie nr 12 dotyczy załącznika nr 3.2. do SWZ Parametry Techniczne Zadanie nr 2 pkt 5
Czy Zamawiający ma na myśli pojemność blatu roboczego wynoszącą 45 pozycji w standardzie SBS?
Odpowiedź:
Tak. Zapis dotyczy pojemności blatu roboczego.

Pytanie nr 13 dotyczy załącznika nr 3.2. do SWZ Parametry Techniczne Zadanie nr 2 pkt 6
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia wyposażonego w 5x blok termiczny obejmujący m.in. funkcję grzania w 
zakresie co najmniej RT+5 9C do 105 eC?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza opisane urządzenie.

Pytanie nr 14 dotyczy załącznika nr 3.2. do SWZ Parametry Techniczne Zadanie nr 2 pkt 9
Czy pod pojęciem „szczelnego połączenia z wykorzystaniem sprężystych uszczelek" Zamawiający rozumie wyposażenie kanałów 
pipetujących w sprężystą O-kształtną uszczelkę, która jest kompatybilna z rowkami w końcówkach, dzięki czemu powstaje 
szczelne połączenie, zapobiegające odklejaniu się końcówek, eliminujące tworzenie się aerozolu i eliminujące ryzyko 
kontaminacji?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 15 dotyczy załącznika nr 3.2. do SWZ Parametry Techniczne Zadanie nr 2 pkt 11
W punkcie 11 Parametrów technicznych Zamawiający wymaga aby system był oparty o technologię pipetowania wyporowego. 
Czy oznacza to, że technologia pipetowania ma eliminować zastosowanie płynu systemowego?
Odpowiedź:
Tak, ale przede wszystkim ma pozwalać na możliwość precyzyjnego (mikroobjętości, zgodnie z parametrami technicznymi) i 
bezpiecznego pipetowania cieczy gęstych, lepkich.

Pytanie nr 16 dotyczy zadania nr 4 Wytrząsarka, „C -  parametry szczegółowe" poz. 2
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia wyposażonego w platformę, o wymiarach w zakresie 44+/-5 cm x 35 +/- 
5 cm, powierzchnią antypoślizgową (z matą lub podkładką antypoślizgową)?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 17 dotyczy zadania nr 4 Wytrząsarka, „C -  parametry szczegółowe” poz. 3
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia z ruchem posuwisto-zwrotnym, prędkość w zakresie min. 0-150 obr / 
min.?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza opisane urządzenie.

Pytanie nr 18 dotyczy zadania nr 4 Wytrząsarka, „C -  parametry szczegółowe" poz. 7
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia o wadze 18 kg? Cięższe urządzenie jest bardziej stabilne i mniej podatne 
na „poślizg" na podłożu, na którym jest ustawione (w tym z matą lub podkładką antypoślizgową)?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 19 dotyczy zadania nr 4 Wytrząsarka, „C -  parametry szczegółowe" poz. 8
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia z możliwością pracy w temperaturze 15°C, przy wilgotności do 80% ? 
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie nr 20 dotyczy zadania nr 4 Wytrząsarka, „C -  parametry szczegółowe" poz. 9
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia z obsługą za pomocą przycisków i pokręteł ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia z obsługą za pomocą przycisków i pokręteł.

Pytanie nr 21 dotyczy zadania nr 4 Wytrząsarka, „C -  parametry szczegółowe" poz. 10
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia o wymiarach zewnętrznych: (szer. x gł. x wys.) 44,8 cm x 35 cm x 37 cm 
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 22 dotyczy zadania nr 4 Wytrząsarka, D -  Warunki gwarancji i serwisu" poz. 1
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie gwarancji 12 miesięcy licząc od dnia wykonania umowy?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Treść udzielonych odpowiedzi stanowi integralną część SWZ. Zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia dokonane 
zostały w oparciu o art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 
2022 r., poz. 1710).
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