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ODPOWIEDZI Nr 1 NA PYTANIA i MODYFIKACJA Nr 1 TREŚCI SIWZ 

 
Warszawa, dnia 03.07.2018 r. 

      Postępowanie Nr ZP/7/2018 

Zamawiający: 

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej 

03-195 Warszawa 

ul. Dorodna 16 

Nr telefonu: (+48) 22 504 12 20 – Sekretariat 

Nr faksu: (+48) 22 811 19 17 – Sekretariat 

Adres e-mail: sursek@ichtj.waw.pl 

 

WYKONAWCY 

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

na zakup 1 (jednego) kompletu cyfrowego cytometru przepływowego – (Postępowanie Nr 

ZP/7/2018). 

Zamawiający informuje, że w dniach 29.06.2018 r. i 02.07.2018 r. wpłynęły faksem i e-

mailowo zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

postępowania Nr ZP/7/2018 zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). Pierwotny termin składania ofert 

upływa w dniu 05.07.2017 r. o godz. 12:00.  
Dodatkowo Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 4 może przed upływem 

terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający 

przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli SIWZ jest 

udostępniona na stronie internetowej, zamieści ją także na tej stronie. 

Zamawiający mając na uwadze oczekiwania Wykonawców udziela poniżej wyjaśnień na 

zadane pytanie. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami została umieszczona poniżej i zostanie 

przekazana Wykonawcom zgodnie z wymaganiami zawartymi w art. 38 ust. 2 ustawy Pzp. 

 

A. ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

Pytanie 1 (dot. Załącznika Nr 1 do SIWZ „Specyfikacja techniczna” i Załącznika Nr 1 do 

oferty” lp. 1.1): 

Czy Zamawiający uzna ofertę, w której zostanie zaoferoane urządzenie wyposażone w 

638 nm (laser czerwony 50 mW? 

Uzasadnienie: różnica w długości fali 2 nm nie ma istotnego wpływu na jakość 

końcowego pomiaru, dzięki czemu cytometr dostarcza jednakowo swoistych 

informacji, przy zasosowaniu laserów 638nm lub 640 nm. 

Odpowiedź na Pytanie 1: 

TAK. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania urządzenie z laserem emitującym światło o 

długości fali 640 lub 638 nm. Powyższa zmiana zapisu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp 

stanowi modyfikację SIWZ. 

Pytanie 2 (dot. Załącznika Nr 1 do SIWZ „Specyfikacja techniczna” i Załącznika Nr 1 do 

oferty” lp. 1.3 pkt. 1 tiret 1): 

Zamawiający Wymaga pomiaru fluorescencji w kolejności od najdłuższej do 

najkrótszej fali. Czy dopuszczona zostanie dodane słowo: „również”, albo „lub” i 

zdanie: „możliwosć pomiaru fluorescencji w kolejności od najkrótszej fali do 

najdłuższej fali”? Dodatkowo, czy pomiaru w kuwecie kwarcowej połączonej z 

obiektywem zbierającym fluorescencje i SSC może odbyć się bez konieczności użycia 

żelu optycznego?  
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Uzasadnienie: Producenci cytometrów przepływowych wykorzystują różne 

rozwiązania techniczne, w tym konstukcje układów optycznych oraz detekcję sygnału 

świetlengo równoważne do opisanych wymagań w SIWZ. Zastosowanie 

wysokoczułych fotodiod umożliwia detekcję światła w niskim zakresie energii, do 

czego ogniskowanie za pomocą żelu oraz konstrukcji układu optycznego w układzie 

od od najdłuższej do najkrótszej fali nie są elementem koniecznym. Inne rozwiązania 

są równie cenne i dostarczają wyników jednakowej jakości. 

Odpowiedź na Pytanie 2: 

NIE. Zamawiający wymagania utrzymuje w mocy ze względu na zakres prowadzonych prac, 

m.in. badań multipleksowych. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 3 (dot. Załącznika Nr 1 do SIWZ „Specyfikacja techniczna” i Załącznika Nr 1 do 

oferty” lp. 1.3 pkt. 2): 

Zamawiający wymagana niniejszych czułości pomiaru fluorescencji:  

- 25 MESF dla FITC    

- 15 MESF dla PE        

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie poniższych czułości pomiaru 

fluorescencji:  

- 30 MESF dla FITC 

- 10 MESF dla PE ? 

Uzasadnienie: Wyżej wymienione parametry nie powodują pogorszenia wydajności 

aparatury i nie wpływają na jakość wykonywanych badań. 

Odpowiedź na Pytanie 3: 

NIE. Zamawiający utrzymuje żądaną czułość pomiaru fluorescencji na poziomie 25 MESF dla 

FITC oraz 15 MESF dla PE. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 4 (dot. Załącznika Nr 1 do SIWZ „Specyfikacja techniczna” i Załącznika Nr 1 do 

oferty” lp. 1.3 pkt. 2): 

Czy Zamawiający wprowadzi jako parametr punktowany dotyczący wymaganej 

czułości pomiaru fluorescencji 25 MESF dla FITC? Np. od 20 – 24 MESF dla FITC 5 

pkt, . od 25 – 30 MESF dla FITC 10 pkt. etc? 

Odpowiedź na Pytanie 4: 

NIE. Zamawiający utrzymuje dotychczasowe parametry w SIWZ, ze względu na charakter 

prowadzonych badań i nie wyraża zgody na modyfikację Rozdziału XV SIWZ „OPIS 

KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT”. 

Pytanie 5 (dot. Załącznika Nr 1 do SIWZ „Specyfikacja techniczna” i Załącznika Nr 1 do 

oferty” lp. 1.5 pkt. 1 tiret 7): 

W specyfikacji technicznej Zamawiający wymaga zapisywania danych w formacie 

FCS3.0 i FCS 3.1 z możliwością eksportu danych do standardu FCS 2.0. Czy 

Zamawiający uzna za ważną ofertę, w której zapisywanie danych odbywa sie w 

fomacie: FCS 3.0, FCS 3.0 (High autofluorescence) z możliwością eksportu danych do 

standardu FCS 2.0.?  

Uzasadnienie: Taki zapis informacji umożliwia analizę danych cytometrycznych za 

pomocą licznych programów do analizay danych. 

Odpowiedź na Pytanie 5: 

TAK. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zapisywania danych w formacie FCS 3.0, FCS 3.0 

(High autofluorescence) z możliwością eksportu danych do standardu FCS 2.0. Powyższa 

zmiana zapisu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp stanowi modyfikację SIWZ. 
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Pytanie 6 (dot. Załącznika Nr 1 do SIWZ „Specyfikacja techniczna” i Załącznika Nr 1 do 

oferty”): 

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie instrukcji tylko w jęz. angielskim. Oferowane 

urządzenie jest przeznaczone do wykonywania badań naukowych, dla urządzeń RUO nie 

jest wymagana dokumentacja w języku polskim. 

Odpowiedź na Pytanie 6: 

TAK. Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie instrukcji obsługi urządzenia tylko w języku 

angielskim. 

Pytanie 7 (dot. Załącznika Nr 1 do SIWZ „Specyfikacja techniczna” i Załącznika Nr 1 do 

oferty” lp. 1.4 tiret 1): 

Prosimy o dopuszczenie komputera z procesorem z taktowaniem od 2 GHz do 3 GHz 

zamiast min 2.5 GHz? 

Oferowana przez nas stacja robocza jest komputerem mini Desktop, a nie laptopem. 

Mimo niższego o 0.5 GHz minimalnego taktowania wynik PassMark prawie 

dwukrotnie przekracza żądanie zamawiającego. Prosimy zatem o dopuszczenie 

pobrania wyników PassMark ze strony dedykowanej do oferowanego komputera mini 

Desktop. Oferowana przez nas stacja robocza mini Desktop jest certyfikowana i 

wymagana przez producenta ze względu na gwarancję bezawaryjnej współpracy z 

cytometrem. 

Odpowiedź na Pytanie 7: 

TAK. Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie komputera z procesorem z taktowaniem od 2 

GHz do 3 GHz. Powyższa zmiana zapisu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp stanowi 

modyfikację SIWZ. 

Pytanie 8 (dot. Załącznika Nr 1 do SIWZ „Specyfikacja techniczna” i Załącznika Nr 1 do 

oferty”): 

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgodny na możliwość dołączenia do oferty 

materiałów potwierdzających parametry oferowanych urządzeń w języku angielskim 

bez tłumaczenia na jęz. polski. 

Odpowiedź na Pytanie 8: 

TAK. Zamawiający wyraża zgodę na dołączenia do oferty materiałów potwierdzających 

parametry oferowanych urządzeń w języku angielskim bez tłumaczenia na język polski. 

Pytanie 9 (dot. Załącznika Nr 1 do SIWZ „Specyfikacja techniczna” i Załącznika Nr 1 do 

oferty” pkt. 2 ppkt a oraz Załącznika Nr 4 do SIWZ „Wzór umowy” § 5, ust. 10 pkt. 1): 

Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu czasu reakcji serwisu na zgłoszenie usterki do 3 

dni roboczych (72 godzin w dni robocze) oraz modyfikację par. 5 ust 10.1 wzoru 

umowy, tak aby powstał zapis: 

 

„W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad fizycznych w dostarczonych 

wyrobach Wykonawca: 

1 Rozpatrzy „protokół reklamacji” w ciągu 3 dni roboczych, licząc od daty jego 

otrzymania” 

Odpowiedź na Pytanie 9: 

TAK. Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu rozpatrzenia „protokołu reklamacji” 

do 3 dni. Powyższa zmiana zapisu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp stanowi modyfikację 

SIWZ. 

Pytanie 10 (dot. Załącznika Nr 4 do SIWZ „Wzór umowy” § 5, ust. 10 pkt. 4): 
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Prosimy o usunięcie ze wzoru umowy zapisu stanowiącego par 5 ust. 4, wymiana 

wadliwego wyrobu na nowy w przypadku przedłużającej się ponad wymagany termin 

naprawy jest sankcją niewspółmierną do zawinienia. 

W przypadku wydłużającej się naprawy części/podzespołu wymiana całego 

urządzenia na nowe jest bezzasadna. 

Odpowiedź na Pytanie 10: 

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie z § 5, ust. 10 pkt. 4 Załącznika Nr 4 do SIWZ 

„Wzór umowy” zapisu „wymieni wadliwy wyrób na nowy w terminie 60 dni, licząc od daty 

otrzymania „Protokółu reklamacyjnego", jeżeli nie dotrzymał terminu naprawy określonego w 

pkt. 2;” ze względu na fakt, że Wykonawca zobowiązany jest w okresie udzielonej gwarancji 

każdorazowo do wykonania czynności opisanych w § 5 ust. 10 pkt 2 Załącznika Nr 4 do SIWZ 

„Wzór umowy” w ciągu 21 dni od daty otrzymania protokołu reklamacji. Jeżeli Wykonawca 

uzna, że reklamowany przedmiot nie nadaje się do naprawy (naprawa jest fizycznie nie możliwa) 

to go wymienia na nowy w terminie 60 dni. 

Pytanie 11 (dot. Załącznika Nr 4 do SIWZ „Wzór umowy” § 5, ust. 10 pkt. 7): 

Prosimy o usunięcie ze wzoru umowy zapisu stanowiącego par 5 ust. 7 ze względu na  
nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy. 

Odpowiedź na Pytanie 11: 

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie z § 5, ust. 10 pkt. 7 Załącznika Nr 4 do SIWZ 

„Wzór umowy” zapisu „zwróci Zamawiającemu równowartość wadliwych wyrobów, w cenach 

ich zakupu, powiększoną o karę umowną w wysokości 20% ich wartości brutto, jeżeli nie wykona 

zobowiązań wynikających z pkt. 2 i 4.”, ale wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej 

z 20% do 10%. Powyższa zmiana zapisu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp stanowi 

modyfikację SIWZ. 

Pytanie 12 (dot. Rozdziału VI SIWZ „WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, 

POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA”): 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby na potwierdzenie ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej Wykonawca zamiast zapewnić wgląd do oryginału polisy 

przedłożył Zamawiającemu (na każde wezwanie) potwierdzoną za zgodność z 

oryginałem kopię policy OC? 

Odpowiedź na Pytanie 12: 

NIE. Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotową propozycję. Zapisy SIWZ pozostają bez 

zmian. 

 

B. MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 

Ponadto Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp modyfikuje treść SIWZ: 

1. w Rozdziale XII SIWZ zmienia się w ust. 9 treść pkt 5 z: 

5) nazwę zamówienia: 

OFERTA na: 

„Zakup 1 (jednego) kompletu cyfrowego cytometru przepływowego”; 

oraz adnotację: nie otwierać przed dniem 05.07.2018 r., godz. 12:30. 

na 

5) nazwę zamówienia: 

OFERTA na: 
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„Zakup 1 (jednego) kompletu cyfrowego cytometru przepływowego”; 

oraz adnotację: nie otwierać przed dniem 06.07.2018 r., godz. 12:30. 

2. w Rozdziale XIII SIWZ zmienia się treść ust. 2 z: 

Termin składania ofert upływa dnia 05.07.2018 r. o godz. 12:00. 

na 

Termin składania ofert upływa dnia 06.07.2018 r. o godz. 12:00. 

 

Powyższe zmiany zaznaczono na kolorowo w dokumencie pt. „Załącznik Nr 1 do SIWZ 

„Specyfikacja techniczna - Modyfikacja nr 1”, Załącznik Nr 1 do oferty - Modyfikacja nr 

1” i „Załącznik Nr 4 do SIWZ „Wzór umowy” - Modyfikacja nr 1”, które Zamawiający 

udostępnia na stronie internetowej: http://www.ichtj.waw.pl/, dział „Zamówienia Publiczne”, 

zakładka „Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym – zakup 1 (jednego) kompletu cyfrowego 

cytometru przepływowego”. 

 

 

 
Przewodniczący Komisji Przetargowej 

( - ) 

 

Zastępca Dyrektora ds. Technicznych i Marketingu 

mgr inż. Roman Janusz 

03.07.2018 r. 

 


