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Katowice, dn. 11.07.2016r. 

 

                                           
WYJAŚNIENIA DO TREŚCI 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
                                                          

Dotyczy:    postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na ddoossttaawwęę  ooddcczzyynnnniikkóóww  --  VVII..  
Nr sprawy:  ZP – 16 - 077 BN. 

                  W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust. 2 z 

ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.  

poz. 907 z późniejszymi zmianami), udzielam następującej odpowiedzi: 

Pytania dotyczą Pakietu Nr 3 

Pytanie 1) Czy Zamawiający w pozycji nr 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do oczyszczania 
produktów PCR, który spełnia wszystkie opisane wymagania lubje przewyższa ale który nie posiada 
indykatora pH , oddzielnie pakowanych kolumienek i którego typowa wydajność izolacji mieści się w zakresie 
80-95%? Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na zestaw nie posiadający 
indykatora pH. Indykator pozwala na ocenę przydatności zestawu do badania, którego dobra jakość 
jest gwarancją wykonywanych badań. Ponadto użytkownikowi zależy na możliwie największym 
odzysku DNA po oczyszczaniu, które potem wykorzystywane jest do sekwencjonowania, dlatego 
typowa wydajność w zakresie 80%-95% jest niewystarczająca. 

Pytanie 2) Czy Zamawiający w pozycji nr 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. Nie, zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody 
ponieważ zazwyczaj taki zestaw wymaga szybkiej pracy na lodzie, odczynniki szybko degradują, 
zestaw jest mniej trwały. 

Pytanie 3) Czy Zamawiający w pozycji nr 2 zamiast 3 zestawów wystarczających na wykonanie 180 reakcji 
w opakowaniu wyrazi zgodę na zaoferowanie 6 zestawów wystarczających na 96 oznaczeń w opakowaniu?. 
Odp. Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie 4)  ) Czy Zamawiający w pozycji nr 3 zamiast 30 zestawów wystarczających na wykonanie 56 
reakcji w jednym opakowaniu wyrazi zgodę na zaoferowanie 18 zestawów wystarczających na 96 oznaczeń 
w jednym opakowaniu Odp.  Nie, zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Ilość 
badań wykonywanych przez użytkownika jest optymalnie dostosowana do wielkości opakowania. 

 

          

 

         Z upoważnienia Dyrektora   

                   Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy 

                                                                        mgr Ewa Mołek  
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