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Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę automatycznego mikrotomu rotacyjnego z
systemem transferu skrawków parafinowych do Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im.
Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Jabłonnie
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wyjaśnia:
Wykonawcy zadali następujące pytania:
Pytanie nr 1
Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy,
celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca
został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie
najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego
wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym
uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W
związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w
umowie uwzględniające wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego
wykonania umowy.
Pytanie nr 2
Prosimy o modyfikację zapisów § 7 ust. 1-4 w taki sposób, aby wysokość kary
umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. V A T jest należnością
publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu
skarbowego. Ponadto sama kwota podatku V A T wliczona do ceny oferty nie ma
wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania
zamówienia.
Pytanie nr 3
Dotyczy wzoru umowy:
Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów do
projektu umowy w §14, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną
relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą zgodnie i nie wykraczające poza
dopuszczalne zgodnie z art. 3531 k.c. granice swobody umów:
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„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy
z przyczyn, za które odpowiada Zmawiający w wysokości 10% wynagrodzenia
brutto pozostałego do zapłaty w zakresie części, której, odstąpienie dotyczy.. "
Pytanie nr 4
Dotyczy wzoru umowy:
Zamawiający w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ, Zamawiający
pisze: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy
z przyczym zależnych od Wykonawcy w wysokości 25% wartości umowy brutto "
Wykonawca zwraca uwagę, iż kary umowne w umowach o zamówienie publiczne
powinny zmierzać do zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy. Natomiast
wykorzystywanie przez Zamawiającego, będącego silniejszą stroną stosunku
prawnego powstającego w wyniku udzielenia zamówienia publicznego, jego
pozycji do zastrzegania na swoją rzecz kar umownych, które byłyby należne
niezależnie od sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, jest sprzeczne z
zasadami współżycia społecznego, a tym samym winno być uznane za
wykraczające poza dopuszczalne zgodnie z art. 3531 k.c. granice swobody umów.
Czy wobec powyższego, Zamawiający dopuszcza możliwość rewizji swojego
stanowiska w zakresie kar umownych i stosownego ograniczenia ich wysokości,
zakresu stosowania itp., tak by wprowadzić zgodną z prawem i równorzędną relację
łączącą Zamawiającego z Wykonawcą i pozbawienia kar umownych charakteru
rażąco wygórowanych dokonując złagodzenia ich rangi do 10%?
Pytanie nr 5
Pozycja 22
Prosimy o dopuszczenie uchwytu na noże jednorazowe posiadającą możliwość
nachylenia w zakresie od 4-16°
Jest to parametr lepszy od opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 6
Pozycja 27
Prosimy o dopuszczenie urządzenia z regulacją temperatury wody w zakresie do
+50°C. Jest to parametr lepszy od opisanego w SIWZ
Pytanie nr 7
Pozycja 28
Prosimy o dopuszczenie urządzenia z zamkniętym systemem obiegu wody o
pojemności 600 ml z regulacją szybkości przepływu Jest to parametr lepszy od
opisanego w SIWZ
Pytanie nr 8
Pozycja 1
Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga mikrotomu wyposażonego
zarówno w uchwyty do noży i kasetek oraz system transportu skrawków na
powierzchni wody i przystawkę do chłodzenia cool cut, czy wyłącznie systemu
cool cut i systemu transportu skrawka?
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Pytanie nr 9
Czy Zamawiający wymaga aby załącznik nr 5 do SIWZ „Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia" był dołączony do oferty? W jaki sposób należy
potwierdzić parametry sprzętu bądź nanieść zmiany w wyniku zapytań i
udzielonych odpowiedzi? Czy poniższa forma będzie odpowiednia? Ewentualne
zmiany mogą być zaznaczone z komentarzem „zgodnie z odpowiedziami z dnia."
Parametr
Urządzenie
kompletne,
gotowe
do
pracy.
Wyposażone w uchwyt na
nożyki
jednorazowe
niskoprofilowe oraz uchwyt
na kasetki z preparatem

Parametr oferowany
TAK,
Urządzenie
kompletne, gotowe do pracy.
Wyposażone w uchwyt na
nożyki
jednorazowe
niskoprofilowe oraz uchwyt
na kasetki z preparatem

Pytanie nr 10
Załącznik nr 5 do SIWZ:
Pkt. 7. Czy Zamawiający uzna za spełniający wymagania SIWZ, mikrotom wyposażony
w dwa panele sterujące, jeden zintegrowany panel sterujący umieszczony we frontowej
części mikrotomu oraz drugi zewnętrzny panel sterujący, który można ustawiać zarówno
po prawej jak i po lewej stronie mikrotomu? Operator mikrotomu może korzystać
niezależnie, na przemian z panelu kontrolnego zintegrowanego oraz z panelu
zewnętrznego kontrolnego lub odłączyć panel zewnętrzny. Takie rozwiązanie gwarantuje
spełnienie funkcjonalnych wymagań Zamawiającego polegających na swobodzie
przekładania panelu sterującego na prawą i lewą stronę jak również możliwości
sterowania pracą mikrotomu z poziomu panelu wbudowanego w mikrotom.
Pytanie nr 11
Załącznik nr 5 do SIWZ:
Pkt. 15. Czy Zamawiający uzna za spełniający wymagania SIWZ mikrotom wyposażony
w bardziej precyzyjny system cięcia w zakresie od 0,5 do lOOum w zakresach:?
Od 0,5 do 2um - skok co 0,5um
Od 2 do 20um - skok co 1 um
Od 2 do 50um - skok co 2um
Od 50 do 1 OOum - skok co 5um
Pytanie nr 12
Załącznik nr 5 do SIWZ:
Pkt. 30. Czy Zamawiający dopuści mikrotom o wadze 35kg? Cięższe mikrotomy są
urządzeniami bardziej stabilnymi co ma szczególne znaczenie przy precyzyjnym cięciu
kasetek?
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Pytanie nr 13
Załącznik nr 5 do SIWZ:
Pkt. 31. Czy Zamawiający dopuści mikrotom o wymiarach: 480mm x 680mm x 350mm?

Odpowiedź na zapytanie nr 1:
Zamawiający w § 15 ust. 1 dodaje zdanie: Wykonanie uprawnień przysługujących
Zamawiającemu nastąpi po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania
umowy.
Odpowiedź na zapytanie nr 2:
Zamawiający wyraża zgodę, aby kary umowne w § 14 ust. 1 -4 były naliczane od wartości umowy
netto.
Odpowiedź na zapytanie nr 3:
Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisu do wzoru umowy w § 14.
Odpowiedź na zapytanie nr 4:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w § 14 ust. 3: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10%
wartości umowy netto.
Odpowiedź na zapytanie nr 5:
Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie uchwytu na noże jednorazowe posiadającego
możliwość regulacji nachylenia w zakresie od 4-16° (pozycja 22 w załączniku nr 5 do SIWZ).
Odpowiedź na zapytanie nr 6:
Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie urządzenia z regulacją temperatury wody w
zakresie do + 50° C (pozycja 27 w załączniku nr 5 do SIWZ).
Odpowiedź na zapytanie nr 7:
Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie urządzenia z zamkniętym systemem obiegu wody
o pojemności 600 ml z regulacją szybkości przepływu (pozycja 28 w załączniku nr 5 do SIWZ).
Odpowiedź na zapytanie nr 8:
Zamawiający wymaga mikrotomu wyposażonego w system transportu skrawków parafinowych
na powierzchni wody i przystawkę „cool-cut" do chłodzenia bloczków parafinowych z
uchwytem imadełkowym. Zamawiający nie wymaga dodatkowych uchwytów do noży i kasetek
(pozycja 1 w załączniku nr 5 do SIWZ).
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Odpowiedź na zapytanie nr 9:
Tak, Zamawiający wymaga, aby załącznik nr 5 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia" był dołączony do oferty. Parametry sprzętu mogą zostać potwierdzone w formie
tabeli zaproponowanej przez Wykonawcę. Dodatkowo Zamawiający wymaga kart katalogowych
na potwierdzenie wyżej wymienionych parametrów.
Odpowiedź na zapytanie nr 10:
Zamawiający uzna za spełniający wymagania SIWZ mikrotom wyposażonego w dwa panele
sterujące, jeden zintegrowany, a drugi zewnętrzny, tak aby operator mikrotomu mógł korzystać
niezależnie, na przemian z panelu kontrolnego zintegrowanego oraz z panelu zewnętrznego
kontrolnego lub odłączyć panel zewnętrzny.

Odpowiedź na zapytanie nr 11:
Zamawiający nie uzna za spełniający wymagania SIWZ mikrotomu wyposażonego w system
cięcia w zakresie od 0,5 do 100 um w zakresach:
- od 0,5 do 2 um - skok co 0,5 um
- od 2 do 20 um - skok co 1 um
- od 20 do 50 um - skok co 2 um
- od 50 do 100 um - skok co 5 um.
Zgodnie z metodyką, stosowaną od wielu lat u Zamawiającego, większość bloczków
parafinowych z zatopionymi fragmentami tkanek przewodu pokarmowego zwierząt jest cięta na
skrawki o grubości 3,5 - 4,5 |im. Zapewnia to odpowiednią penetrację barwników
histologicznych w głąb tkanki i analizę mikrostruktur. W związku z tym mikrotom musi być
wyposażony w system umożliwiający cięcie w zakresie 0,5 - 5 [im z regulacją skoku co 0,5 |um.
Odpowiedź na zapytanie nr 12:
Zamawiający dopuści mikrotom o wadze 35 kg.
Odpowiedź na zapytanie nr 13:
Zamawiający dopuści mikrotom o wymiarach: 480 mm x 680 mm x 350 mm.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża
termin składania ofert na dzień 27 lutego 2019 r. do godz. 10:00.
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