
 
   

 
 

Znak sprawy:  ZP/3/2019                                                                                                       Gdańsk, 12.02.2019 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. Czy Zamawiający, w celu uszczegółowienia, wyraża zgodę na zmianę § 4 ust. 1 Umowy, który po 
zmianach otrzymałby następujące brzmienie: „Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający 
zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy tytułem zwrotu kosztów pobrania, przechowania i 
koordynacji procesu pobierania próbek materiału biologicznego oraz zgód pacjentów wraz z 
wymaganą dokumentacją wynagrodzenie brutto w kwocie: .………………………..…………………… PLN  
(słownie:…………………………….. PLN), na którą składa się kwota netto 
.………………………….…..…………… PLN (słownie: ………………………………….. PLN), oraz podatek VAT 
…..% w kwocie .……………………………………… PLN (słownie: ………………………….. PLN)  
za 1 miesiąc świadczenia usługi zgodnie z Załącznikiem nr 2 do umowy (oferta cenowa). 
W przypadku wysyłki próbek przesyłką kurierską, koszt transportu próbek i wymaganej 
dokumentacji pokrywa Zamawiający.”  
 
W konsekwencji, zgodnie z art. 142 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,  
prosimy o zawarcie postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i 
usług. Przedstawiona modyfikacja pozwoli uniknąć wątpliwości w obliczu ewentualnej zmiany 
stawki podatku a zwracamy uwagę na to, że każda zmiana postanowień umowy, w 
szczególności dotycząca tak istotnej kwestii jak wysokość wynagrodzenia, powinna zostać 
odpowiednio udokumentowana. 
Odp. Zamawiający w §11 ust. 3 pkt. 1) projektu umowy (zał. nr 4 do SIWZ) przewidział 
możliwość zmian umowy wynikającą z przepisów art. 142 ust. 5 ustawy Pzp w zakresie między 
innymi zmian wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i 
usług VAT. 
 
 



 

 
 

2. Proponujemy doprecyzować brzmienie załączników 4-7 nadane w dniu 08.02.2019 r. 

Dodana w Oświadczeniu Badanego zgoda na udostepnienie wyników badań itd. dotyczy 

„Wykonawcy”, przy czym Wykonawca nie został zdefiniowany w informacji dla pacjenta. 

Dlatego też, proponuję dodać miejsce na wpisanie nazwy Wykonawcy, aby Pacjent miał 

pewność, jakiego podmiotu dotyczy jego zgoda. Propozycja modyfikacji poniżej: 

„Dodatkowo wyrażam zgodę na udostępnienie przez Wykonawcę (tj. ……………………………………) 

moich wyników badań, danych medycznych i próbek materiału biologicznego Gdańskiemu 

Uniwersytetowi Medycznemu w celu badań naukowych.” 

Odp. Zamawiający  wyraża zgodę na powyższą zmianę i dokonuje stosownych modyfikacji w 

załącznikach 4-7 projektu umowy. 

 
3. Jednocześnie Zamawiający dokonuje doprecyzowania zapisów SIWZ: 

1) zał. nr 3 do SIWZ - opis postępowania badawczego - w pkt. 1 poprzez nadanie mu brzmienia: 
                 Pakiet 1-6 

„1. Wykonawca oświadcza, że każdorazowo dla potrzeb badania:  
a) przed zabiegiem zostanie pobrana odpowiednia objętość  krwi obwodowej: 

I. Procedura dla Pacjentów, którzy nie są włączeni do badań obejmujących analizę 

wysortowanych komórek krwi (leukocytów): przed zabiegiem zostanie pobrane 12 ml 

krwi obwodowej. Z tego materiału należy zabezpieczyć 4 probówki 1,5 ml pełnej krwi 

(przechowywanych -80 stopni Celsjusza), oraz 2 probówki 1,5 ml osocza 

(przechowywanych -80 stopni Celsjusza) 

 

II. Procedura dla Pacjentów, którzy są włączeni do badań obejmujących analizę 

wysortowanych komórek krwi (leukocytów): przed zabiegiem zostanie pobrane 35 ml 

krwi obwodowej. Z tego materiału należy zabezpieczyć 4 małe probówki (obj.1,5 ml) 

pełnej krwi (przechowywanych -80 stopni Celsjusza). Pozostała objętość pełnej krwi 

pobrana do 4 próbówek BD Vacutainer CPT zostanie wykorzystana przez 

Zamawiającego do sortowania (tego samego dnia) wybranych typów leukocytów przy 

pomocy FACS-u. 

b) przed zabiegiem zostanie pobrany wymaz z błony śluzowej jamy ustnej 

c) po operacji, z usuniętego preparatu chirurgicznego, zostanie pobrany wycinek: 

nienowotworowej tkanki otaczającej guza (ok. 0,5 cm3) (próba stanowiąca główny 

materiał badawczy), guza pierwotnego (ok. 0,5 cm3), przerzutów, jeśli będą usuwane (ok. 

0,5 cm3) (próby porównawcze) oraz fragment skóry (ok. 0,5 cm2) (próba stanowiąca 

dodatkowy/alternatywny materiał badawczy z normalnej tkanki niewłączonej w proces 

chorobowy). Powyżej pobrane próbki będą pozyskiwane według specyficznego protokołu 

dla każdej choroby, która jest podmiotem projektu.” 

    
       Pakiet 7-8 

                 „1. Wykonawca oświadcza, że każdorazowo dla potrzeb badania:  

a) zostanie pobrana odpowiednia objętość  krwi obwodowej: 

I. Procedura dla Pacjentów, którzy nie są włączeni do badań obejmujących analizę 
wysortowanych komórek krwi (leukocytów): przed zabiegiem zostanie pobrane 12 ml 
krwi obwodowej. Z tego materiału należy zabezpieczyć 4 probówki 1,5 ml pełnej krwi 
(przechowywanych -80 stopni Celsjusza), oraz 2 probówki 1,5 ml osocza 
(przechowywanych -80 stopni Celsjusza) 



 

 

 

II. Procedura dla Pacjentów, którzy są włączeni do badań obejmujących analizę 
wysortowanych komórek krwi (leukocytów): przed zabiegiem zostanie pobrane 35 ml 
krwi obwodowej. Z tego materiału należy zabezpieczyć 4 małe probówki (obj.1,5 ml) 
pełnej krwi (przechowywanych -80 stopni Celsjusza). Pozostała objętość pełnej krwi 
pobrana do 4 próbówek BD Vacutainer CPT zostanie wykorzystana przez 
Zamawiającego do sortowania (tego samego dnia) wybranych typów leukocytów przy 
pomocy FACS-u. 

b) zostanie pobrany wymaz z błony śluzowej jamy ustnej”. 

2) Zał. nr 4 do SIWZ – projekt umowy: 
- poprzez wykreślenie w §7 ust. 1 słowa „brutto” i zastąpienie słowem „netto”. 
- poprzez usunięcie ustępu 4 w §4 umowy 

 
 
Załączniki: 

zał. nr 3 do SIWZ 

zał. nr 4 do SIWZ 

zał. nr 4-7 do umowy 

 

                              Kanclerz  
                     /-/ 
    mgr Marek Langowski 


