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10.11.2021 

 
Oferenci biorący udział w postępowaniu. 

 
 

Odpowiedzi  na pytania zadane do zapytania ofertowego nr:  01/2021/CELONKO/ROCZNE 

PYTANIE 

1. Dotyczy załącznika cenowego,  
a. zestawu nr 4, pozycji 12 
b. zestawu nr 5, pozycji nr 3,6-19 

 
Uprzejmie prosimy o przeniesienie wyżej wymienionych odczynników do osobnego pakietu. 
Autoryzowany przedstawiciel producenta wyżej wymienionych odczynników nie prowadzi 
sprzedaży produktów innych marek.  
Tym samym złożenie oferty na wymienione produkty nie jest możliwe. 
ODPOWIEDŹ 

 Ogłoszeniodawca nie zgadza się na tego typu działania, gdyż mogłoby ono w prosty sposób 

doprowadzić do ograniczenia zasady konkurencyjności blokując innym podmiotom możliwość 

uczestnictwa w postępowaniu. Jednocześnie Odsyłamy do treści zapytania ofertowego w którym 

przewidziano wystąpienie tego typu sytuacji i zaproponowano odpowiednie rozwiązanie.   

Ze względu na unikalność, niepowtarzalność, ściśle określoną metodykę prowadzonego projeku, badań 

naukowych i eksperymentów oraz konieczność zachowania ciągłości i powtarzalności prowadzonych 

przez Zamawiającego badań Dostawca oferujący produkty równoważne w stosunku do produktów 

opisanych w przedmiotowym zapytaniu ofertowym zobowiązany jest:  

• wykazać na podstawie dokumentacji technicznej/karty charakterystyk odczynników/etc. 
oraz pisemnej deklaracji, że oferowane przez niego produkty równoważne (każdy z 
osobna) spełniają wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych Kupującego 
bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur), w tym np. kalibracji 
urządzeń, walidacji opracowanych metod laboratoryjnych, wykonywania badań 
porównawczych na koszt kupującego, 

• wykazać (poprzez pisemną deklarację w składanej ofercie), że zaoferowane produkty 
równoważne nie spowodują zwiększenia kosztów z tytułu konieczności nabycia 
dodatkowych produktów i innych materiałów zużywalnych,  

• przyjąć na siebie – w formie pisemnej deklaracji – odpowiedzialność za uszkodzenia 
sprzętu powstałe w wyniku używania zaoferowanych i dostarczonych produktów 
równoważnych, na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta 
sprzętu.  
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PYTANIE 

2. Dotyczy wzoru umowy. 
W treści zapytania jest mowa o umowie. Prosimy o jej przesłanie celem zapoznania się  

z przewidywanymi warunkami umowy. 

ODPOWIEDŹ 

Umowa zostanie przekazana po zakończeniu postępowania. 

 
PYTANIE 

3. Dotyczy kar. 
Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kary umownej  za zwłokę w dostarczeniu produktu z 1% do 0,2%  

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający nie zgadza się na zmianę wysokości kary umownej. Zamawiający prowadzi projekty 

badawcze  z określonym harmonogramem prac, dla których terminowość dostaw jest ważna. 

PYTANIE 

Zestaw 3: 

Poz.18: 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szuflad tekturowych o wymiarach 240x325x65mm. Tak 

niewielka różnica w wymiarach nie wpływa na funkcjonalność szuflad. 

 ODPOWIEDŹ 

Odpowiedź: Tak zamawiający zgadza się, ale nie zmienia to wytycznych umieszczonych w pierwotnym 

zapytaniu.  

PYTANIE 

Zestaw 3: 

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? 

 ODPOWIEDŹ 

Nie, bo to zależy jak będą spływać pacjenci do analiz klinicznych.  
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PYTANIE 

1. 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.  

 ODPOWIEDŹ 

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. 
 

PYTANIE 

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.  

 ODPOWIEDŹ 

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. 

PYTANIE 

3.Czy dla Zestawu nr 9 dla produktów w pozycji nr 44 (PrimePCR™ SYBR® Green Assay (all avaliable 
species)) Zamawiający ma na myśli assaye na 200 reakcji i ma na myśli assaye dla gatunków np. 
Szczur, Mysz, Człowiek? Wykonawca posiada w ofercie 12 gatunków, ale assaye dla wybranych 
gatunków z SybrGreen 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.  
 ODPOWIEDŹ 
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Dla Zestawu nr 9 dla produktów w pozycji nr 44 (PrimePCR™ SYBR® Green Assay (all avaliable species) 
Zamawiający ma na myśli assaye na 200 reakcji i ma na myśli assaye dla gatunków np. Szczur, Mysz, 
Człowiek.  
 

PYTANIE 

4.Czy dla Zestawu nr 9 dla produktów w pozycji nr 45 (PrimePCR™ Probe Assay) Zamawiający ma na 
myśli assaye na 200 reakcji z barwnikiem FAM i ma na myśli assaye dla gatunków np. Szczur, Mysz, 
Człowiek? Wykonawca posiada w ofercie 12 gatunków oraz z różnymi barwnikami. Assaye dla 
wybranych gatunków i barwników 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 
 ODPOWIEDŹ 

Dla Zestawu nr 9 dla produktów w pozycji nr 45 (PrimePCR™ Probe Assay) Zamawiający ma na myśli 
assaye na 200 reakcji z barwnikiem FAM i ma na myśli assaye dla gatunków np. Szczur, Mysz, Człowiek. 
 
 
PYTANIE 

1. 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.  

 ODPOWIEDŹ 

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. 

 

PYTANIE 

4. 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 
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Wykonawca może podać w jednej rubryce ceny pojedynczego assayu oraz wartość netto dla 
każdego z gatunków.  

 ODPOWIEDŹ 

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. 

PYTANIE 

1. 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.  

 ODPOWIEDŹ 

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. 
 

PYTANIE 

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.  

 ODPOWIEDŹ 

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. 

 

 

Zamawiający 


