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PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZO NR 01/2021/CELONKO/ROCZNE 

Dotyczy zestawu nr 3. 
 

1. Poz.18: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szuflad tekturowych o wymiarach 240x325x65mm. Tak 

niewielka różnica w wymiarach nie wpływa na funkcjonalność szuflad. 

Odp: OK ale nie zmienia to wytycznych umieszczonych w pierwotnym zapytaniu.  

 
2. Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 

70% ilości wyszczególnionych w ofercie w Zakresie nr 3? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma 
istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zapewnieniem przestrzegania zasady 
uczciwej konkurencji będzie określenie przez Zamawiającego gwarantowanego poziomu zamówienia 
publicznego, który zostanie na pewno zrealizowany. 
W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wskazanie przewidywanej minimalnej 
gwarantowanej wielkości zamówienia dla Zakresu nr 3? 
Odp: NIE, bo to zależy jak będą spływać pacjenci do analiz klinicznych.  

 
 
Dotyczy zestawu nr 5. 
 

3. Czy Zamawiający dla zestawu nr 5 zgodzi się na wydzielenie pozycji 1 i 2 oraz od 38 do 45 włącznie do 
oddzielnego zadania/pakietu?  Wykonawca nie ma możliwości odkupienia pozostałych produktów. Bez 
wydzielenia wskazanych pozycji produktowych Wykonawca nie będzie mógł zaoferować wszystkich 
pozostałych produktów z tego zestawu.  
Odp: OK. Zmawiający zgadza się wydzielić pozycje zgodnie z zapytaniem.  

 
 

4. Czy dla zestawu nr 5 dla produktów w pozycji nr 1 - Primery qPCR Zamawiający ma na myśli assaye na 200 
reakcji do pracy z barwnikiem SybrGreen czy do sond, czy ma na myśli assaye dla gatunków np. Szczur, Mysz, 
Człowiek? Wykonawca posiada w ofercie 12 gatunków, ale assaye dla wybranych gatunków z SybrGreen i 
dla sond różnią się ceną, dlatego Wykonawca nie może podać jednej wspólnej ceny dla wszystkich 
assayów. Jeśli zamawiający poda konkretne gatunki, dla których mają być przeznaczone assaye Wykonawca 
może podać w jednej rubryce ceny pojedynczego assayu oraz wartość netto dla każdego z gatunków. W 
przypadku assayów dla sond prosimy o podanie również barwnika połączonego z sondą.   
Odp.  Dla zestawu nr 5 dla produktów w pozycji nr 1 - Primery qPCR Zamawiający ma na myśli assaye na 200 
reakcji do pracy z barwnikiem SybrGreen i do sond, są to assaye dla gatunków Szczur, Mysz, 
Człowiek.  Planowany jest zakup 10 par primerów PrimePCR™ SYBR® Green Assay i 10 par primerów 
(PrimePCR™ Probe Assay) z barwnikiem FAM. 
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3. Czy dla zestawu nr 5 dla produktów w pozycji nr 2 - Primery ddPCR Zamawiający ma na myśli assaye na 200 
reakcji do pracy z barwnikiem EvaGreen czy do sond, czy ma na myśli assaye do układu ludzkiego? 
Wykonawca posiada assaye do analizy ekspresji genów, analiz mutacji, badania zróżnicowania ilości kopii, 
etc. dla barwnika EvaGreen jak równiez assaye do sond z barwnikiem FAM lub HEX, których ceny się 
różnią.  Jeśli zamawiający poda konkretne aplikacje oraz barwniki i ilości/op. reakcji, dla których mają być 
przeznaczone assaye Wykonawca może podać w jednej rubryce ceny pojedynczego assayu oraz wartość 
netto dla każdego z gatunków.  

Odp.  Dla zestawu nr 5 dla produktów w pozycji nr 2 - Primery ddPCR Zamawiający ma na myśli assaye na 200 
reakcji do pracy z barwnikiem EvaGreen dla układu ludzkiego do analizy ekspresji genów. 

Dotyczy zestawu nr 6.  
 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dokonanie korekty nazwy producenta? Producentem jest firma 
NanoString a Biomedica to autoryzowany przedstawiciel.  
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na korektę nazwy producenta. 

 
2. Czy Zmawiający wyrazi zgodę na korektę numerów katalogowych zgodnie z katalogiem producenta? 

Prawidłowy numer to XT-CSO-CAN2-12 w zamian za CNV-CAN2-12, oraz produkt XT-ELE-060-P1TS-RUO w 
zamian za XT-ELE-060-P1TS-FLU. Informujemy, że korekta dotyczy jedynie zapisu numerów, produkt 
pozostaje bez zmian? 
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę numerów katalogowych jeśli są to produkty równoważne. 

 

3. W związku z brakiem możliwości zaoferowania produktów z punktu 4 i 5 oraz sytuacją, że w punkcie 3 jest 
to ten sam produkt czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zwiększonej ilości produktu w punkcie 
3 a więc: 15 zestawów XT-CSO-CAN2-12 w zamian za 5 szt CNV-CAN2-12, 1 szt. CNV-CAN2-24 oraz 1 szt. CNV-
CAN2-96? 
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zwiększonej ilości produktu w punkcie 3 a więc: 15 
zestawów XT-CSO-CAN2-12 w zamian za 5 szt. CNV-CAN2-12, 1 szt. CNV-CAN2-24 oraz 1 szt. CNV-CAN2-96. 
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