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PYTANIA I ODPOWIEDZI DO POSTĘPOWANIA NR 184/2022/M/RNA 

 

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rozwiązania, które ma możliwość 
oznaczenia Tm na podstawie reszt tryptofanu i tyrozyny, bez oznaczania Tm z 
wykorzystaniem znacznika? Oferowany przez nas system służy do pomiarów stabilności 
białek w oparciu o wykrywanie fluorescencji wewnętrznej i tym samym nie wymaga 
ponoszenia dodatkowych kosztów związanych ze znakowaniem białka oraz znacząca skraca 
czas przygotowania próbki do pomiaru. 

 
Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie powyższego rozwiązania, w którym 
oznaczenie Tm wykonywane jest jedynie na podstawie reszt tryptofanu i tyrozyny 

 
2. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, którego zakres regulacji wzrostu temperatury jest w 

zakresie od 0,1 oC do 7oC? Oferowany zakres umożliwia zarówno wysoką rozdzielczość 
wyników (na przykład przy wzroście temperatury o 1°C/min możemy uzyskać aż 20 
punktów/°C) jak i uzyskanie szybkiej informacji o jakości badanego białka bez pogorszenia 
jakości danych. Ogrzewanie próbki z prędkością 7°C/min lub wyższą powoduje  znacznie 
szybsze zwiększanie temperatury niż białko może się rozwinąć co prowadzi do 
podwyższonych wartości Tm. Ogrzewanie przy wzroście temperatury powyżej 7  °C/min nie 
uwzględnia dynamiki procesu denaturacji i tym samym uzyskane wyniki mogą się znacząco 
różnić z tymi uzyskanymi przy wolniejszym tempie wzrostu temperatury.  

 
Tak, Zamawiający dopuści rozwiązanie z zakresem wzrostu temperatury w zakresie od 
0.1oC  do 7oC 

 
3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie systemu, w którym minimalne 

rekomendowane stężenie  lizozymu (15 kDa) wynosi 0,5 mg/ml? Oferowany system 
umożliwia pomiar również niższych stężeń. W przypadku większych cząsteczek (>15 kDa) 
dolny zakres stężeń ulega zwiększeniu (im większa cząsteczka tym niższe stężenie). 

 
Ze względu na specyfikę prac  prowadzonych w laboratorium i przesiewowymi badaniami 
produkowanych fragmentów przeciwciał (VHH) i innych białek  o masie cząsteczkowej w 
zakresie 14-15 kDa, Zamawiający jest zainteresowany systemem dającym dokładność 
pomiarów przy stosowanych niskich stężeniach białka. W przypadku fragmentów przeciwciał, 
Zamawiający produkuje rutynowo białka do badań przesiewowych w niskich stężeniach i w 
niewielkich ilościach. Zamawiający chciałby uzyskać dodatkowe dostępne 
informacje/dane  (jeżeli są dostępne) w kwestii dokładności pomiaru wielkości cząsteczek 
białkowych  (DLS) o masie cząsteczkowej 12-15 kDa.    
 

4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie systemu, którego warunki środowiskowe, 
w których może pracować wynoszą  15-30oC?  Oferowany parametr zapewnia pracę w 
szerszym zakresie temperatur niż te opisane w specyfikacji zapytania ofertowego. 
 

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie systemu, którego warunki środowiskowe     

wynoszą 15-30oC 



 
 

5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie systemu dostarczonego z laptopem do 
jego  obsługi? Oferowany przez nas system jest standardowo dostarczany wraz z laptopem 
renomowanego producenta, dlatego też nasz Dział Produkcji może zagwarantować jego 
kompatybilność z naszym systemem. Dostarczony laptop jest wyposażony zarówno w 
oprogramowanie do obsługi urządzenia jak i do analizy wyników.  

 
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie laptopa do obsługi dostarczonego systemu 
 

6. Czy Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia Wykonawcy, który 
gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres minimum 7 lat od daty instalacji 
urządzenia? 
 
Tak, Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia Wykonawcy, który 
gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres minimum 7 lat od daty instalacji 
urządzenia  

 
7. Czy Zamawiający przewiduje możliwość usunięcia awarii w centrum serwisowym 

Wykonawcy znajdującym się na terenie Unii Europejskiej, w terminie 14 dni roboczych bez 
uwzględnienia czasu wymaganego na przesłanie do i z centrum serwisowego?  Czy w 
powyższym przypadku Zamawiający przewiduje przyznanie punktów opisanych w części 
dotyczącej sposobu przyznawania punktacji (kryterium Serwis, punkt 4) ? 

 
Zamawiający chciałby doprecyzowania przez Wykonawcę punktu dotyczącego serwisu 

instrumentu. Jaki jest czas diagnozy i usunięcia usterki  w przypadku niewymagającym 

sprowadzenia części spoza granic kraju, gdzie wykonywana jest diagnoza i 

usługa?  Zamawiający preferuje serwis gwarancyjny realizowany na terenie RP ze względu na 

czas reakcji, który nie jest wydłużony o czas przygotowania przesyłki  oraz przesyłki do 

centrum serwisowego. Dodatkowo ze względu na możliwości uszkodzenia sprzętu podczas 

transportu Zamawiający preferuje wykonanie podstawowych  prac w siedzibie firmy 

Zamawiającej. Ze względu na charakter prowadzonych prac w Projekcie, Zamawiający 

zainteresowany jest zminimalizowaniem potencjalnego ryzyka wynikającego z wydłużonych 

czasów usług/napraw. 

Zamawiający przewiduje przyznanie punktów za serwis,  zgodnie z umieszczonym w 

zapytaniem ofertowym kryterium oceny oferty (tabela przyznawania punktacji).  

 


