
 
 

 
Katowice, dnia 28.07.2016 r. 

 

 WYJAŚNIENIA DO TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

                                                            
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu    

nieograniczonego na dostawę odczynników - VIA.  
Nr sprawy: ZP-16-087BN 

 

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art. 38 ust. z ustawą 
Prawo zamówieo publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 
z późn. zmianami), udzielam następującej odpowiedzi: 

Pyt. 1  

Czy Zamawiający w pozycji 1wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do oczyszczania produktów PCR, 
który spełnia wszystkie opisane wymagania lub je przewyższa ale który nie posiada indykatora pH, 
oddzielnie pakowanych kolumienek i którego typowa wydajnośd izolacji mieści się w zakresie 80-95%? 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. Wydajnośc pozwalająca na odzyskanie ponad 95%  produktu reakcji PCR jest bardzo 
istotnym parametrem ze względu na specyficznośd izolowanego i amplifikowanego materiału. Wydajnośc na 
poziomie 80-95% nie pozwala na uzyskanie wystaczajacej, wysokiej jakości materiału do daszych etapów 
badao np.: mutacji. 

 
Pyt. 2  

Czy Zamawiający w pozycji 2 i 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów do badania polimorfizmu 
JAK2V617F, które posiadają wymagane przez Zamawiającego sondy i primery już w gotowym do użycia 
mastermiksie z enzymami? 
Odp.: Zagodnie z SIWZ. Zamawiający opiera się na wieloletnim doświadczeniu w amplifikacji materiału           
na zestawach posiadających sondy i primery już w gotowym do użyciu master-miksie z enzymami, uzyskując 
wiele niejednoznacznych  i niediagnostycznych wynikow. Jakośd i wydajnośd reakcji PCR przeprowadzonej przy 
uzyciu takich odczynników nie jest w pełni zadawalająca dla Zamawiającego. 
 
Pyt. 3  

Czy Zamawiający w pozycji 2 zamiast 3 zestawów wystarczających na wykonanie 180 reakcji                            
w opakowaniu  wyrazi zgodę na zaoferowanie 6 zestawów wystarczających na 96 oznaczeo                               
w opakowaniu? 
Odp.: Zgodniez SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w zakresie ilości wykonywanych oznaczeo. 
Zaoferowana przez Wykonawcę ilośd zestawów zapewni wykonanie 576 oznaczeo, a nie jak wymaga 
Zamawiający 540 oznaczeo.   
 
Pyt. 4  

Czy Zamawiający w pozycji 3 zamiast 30 zestawów wystarczających na wykonanie 56 reakcji w jednym 
opakowaniu  wyrazi zgodę na zaoferowanie 18 zestawów wystarczających na 96 oznaczeo w jednym 
opakowaniu? 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. Zestaw na 96 oznaczeo w jedym opakowaniu uniemożliwi Zamawiającemu w pełni jego 
wykorzystanie. Możliwośd większej ilości oznaczeo z jedego zestawu, wiąże się z wielokrotnym rozmrażaniem 
odczynników, co może wpłynwad niekorzystnie na trwałośd poszczególnych składowych zestawu. Ponadto 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w zakresie ilości wykonywanych oznaczeo.  

 
           Z upoważnienia Dyrektora SPSKM 

                                                         Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy 
                               mgr Ewa Mołek  

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=6568
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=6568

