
 
   

 
 

Znak sprawy:  ZP/3/2019                                                                                                       Gdańsk, 31.01.2019 r. 
 
 
 

                                                                                         Do uczestników postępowania 
 

 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na 

zbieraniu i przygotowaniu materiału badawczego w postaci prób materiału biologicznego od 

pacjentów z chorobą nowotworową piersi, prostaty, pęcherza, okrężnicy oraz choroby 

Alzheimera w ramach realizowanego projektu: „Mutacje nabywane w trakcie rozwoju i życia 

człowieka powodujące zwiększone ryzyko chorób, w szczególności nowotworów” 

  
 

Gdański Uniwersytet Medyczny zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela 
odpowiedzi w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych jak niżej:  

   

1) Wycinki musi pobrać patolog w sposób gwarantujący spełnienie warunków wymaganych 

zarówno przez bank tkanek  ( Biobank ZMDL ) jak i w diagnostyce histopatologicznej; tym 

samym wcześniej nie mogą być pobierane jakiekolwiek wycinki z guza - jak winno wyglądać 

prawidłowe postepowanie? 

Odp. Zostanie opracowany i przekazany protokół pobierania materiału z guza prostaty, piersi, 

pęcherza, okrężnicy gwarantujący spełnienie warunków wymaganych w diagnostyce 

histopatologicznej. 

2) W opisie przedmiotu zamówienia w zał. 3 w pkt. 4 nie doprecyzowano jakie bloczki parafinowe 

maja być udostępnione zamawiającemu. Czy należy pobrać dodatkowe wycinki z guza poza 

wymaganymi dla diagnostyki histopatologicznej ? W jakiej liczbie ? Czy zamawiający ma mieć 

możliwość wypożyczania wszystkich bloczków z guza ? Zakład Patologii musi przechowywać 

wszystkie bloczki, które były wykorzystane do postawienia diagnozy  przez okres min. 20 lat. 

Odp. Tak, zamawiający ma mieć możliwość dostępu do wszystkich bloczków z guza. Należy 
pobrać dodatkowe wycinki guza i przygotować bloczki parafinowe, ewentualnie zawiesić 
wycinek guza w parafinie. 
 
 
 
 
 



 

3) Pobranie wycinków dla banku tkanek ( Biobanku ZMDL ) jest możliwe jedynie z guzów 

odpowiedniej wielkości tak, by pozostały materiał umożliwiał prawidłową diagnostykę 

histopatologiczną - jakiego rodzaju postepowania Państwo oczekujecie? 

Odp. Pobieranie wycinków guza dla potrzeb projektu tylko w przypadku odpowiedniej wielkości 

guzów, tak by pozostały materiał umożliwiał prawidłową diagnostykę histopatologiczną.  

4) Czy istnieje kryterium wyłączenia z przekazywanego Państwu materiału takiego materiału 

biologicznego, który jest wznową, a we wcześniejszym badaniu wykryto raka ? 

Odp. Nie stanowi to kryterium wyłączenia. Materiał biologiczny, który jest wznową może być 

zbierany na potrzeby projektu. 

5) Czy w odniesieniu do guza pęcherza moczowego przekazywany materiał może pochodzić                             

z elektroresekcji, czy wyłącznie z materiału po radykalnym usunięciu pęcherza moczowego ?  

Odp. Na chwilę obecną materiał pochodzący z elektroresekcji stanowi kryterium wyłączenia.               

W późniejszym etapie badań dopuszczamy możliwość zmiany kryteriów. 
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