
Zamawiający: 

Ośrodek Diagnostyczno-Badawczy      

Chorób Przenoszonych Drogą Płciową 

ul. Św. Rocha 3 

15-879 Białystok 

tel/fax. 85 742 36 30 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 
 

Dotyczy postępowania: o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości poniżej 134 tys. euro na Dostawę testów i odczynników 

laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów  oraz dostawę środków 

dezynfekcyjnych. Znak: ZP-2/2015. 

 

Dotyczy: Części Nr 2: odczynniki i dzierżawa analizatorów do oznaczania DNA: Chlamydia 

trachomatis, wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) i Mycoplasma genitalium metodą RT-PCR. 

Pytanie: 

Odczynniki i dzierżawa analizatorów do oznaczania DNA: Chlamydia trachomatis, wirusa 

brodawczaka ludzkiego (HPV) i Mycoplasma genitalium metodą RT-PCR, w pozycji 2  

Zestaw odczynnikowy oparty na  technologii PCR w czasie rzeczywistym (Real-time PCR) 

do wykrywania DNA wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) w punkcie 4 możliwość 

wykrywania 14 genotypów wysokiego ryzyka (HR): z oddzielną identyfikacją typu 16 oraz 

18 i wykrywaniem pozostałych 12 typów: 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 i 68 wirusa 

HPV zamawiający zezwoli na zaoferowanie zestawu:  

Zestaw odczynników oparty na  technologii PCR w czasie rzeczywistym (Real-time PCR) do 

wykrywania DNA wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) z możliwością wykrywania, 

ilościowania i genotypowania wszytkich  14 genotypów wysokiego ryzyka (HR): z 16,18, 31, 

33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 i 68 wirusa HPV? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie: 

Odczynniki i dzierżawa analizatorów do oznaczania DNA: Chlamydia trachomatis, wirusa 

brodawczaka ludzkiego (HPV) i Mycoplasma genitalium metodą RT-PCR, w pozycji 4 

Dzierżawa analizatora z oprogramowaniem do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych 

w technologii Real-time PCR PARAMETRY ANALIZATORA DO AUTOMATYCZNEJ 

IZOLACJI KWASÓW NUKLEINOWYCH W TECHNOLOGII REAL-TIME PCR w 

punkcie 4 parametrów/warunków "Automatyczny analizator wyposażony w komputer, 

monitor, drukarkę i dodatkowy sprzęt niezbędny do prawidłowego działania „ , czy 

zamawiający zezwoli na zaoferowanie automatycznego analizatora do izolacji kwasów 

nukleinowych wyposażonego w wbudowany komputer i wyświetlacz i nie posiadającego na 

wyposażeniu drukarki, która jest zbędna do prawidłowego działania zestawu? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający wymaga zestawów zawierających enzymatyczną ochronę przed 

kontaminacją amplikonami powstającymi w oferowanych testach? 

Odpowiedź: TAK 

 

Pytanie: 

Cz Zamawiający wymaga aby aparat do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych w 

technologii Real-time PCR (pozycja 4) oraz aparat do automatycznej  amplifikacji i detekcji 



sekwencji kwasów nukleinowych w technologii Real-time PCR (pozycja 5) były sterowane 

jednym zintegrowanym oprogramowaniem i wymaga zaoferowania jednego komputera, 

monitora i drukarki do sterowania obydwoma aparatami? 

Odpowiedź: TAK 

 

Dotyczy części nr 2, pozycji IV, punktu 1 i dotyczy części nr 2 punktu 3 tabeli. 

Pytanie: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby zestaw do wykrywania DNA Mycoplasma genitalium oparty 

na technologii PCR w czasie rzeczywistym (Real-time PCR) nie posiadał certyfikatu CE-IVD? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Dotyczy: Wzoru umowy – Załącznik nr 4 do SIWZ 

Pytanie: 

Par.8. Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić 

od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie: 

Par. 9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby uprawnienie do odstąpienia od umowy 

przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania 

umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Dotyczy: Wzoru umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

Pytanie: 

Par. 4 ust. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności był liczony od daty 

wystawienia faktury? 

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia brzmienia zapisu w paragrafie 4 ust. 1. 

 

Pytanie: 

Par. 6. Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić 

od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie: 

Par. 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby uprawnienie do odstąpienia od umowy 

przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania 

umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 

      p.o. dyrektora Marianna Sokołowska 

      

            Zatwierdzam 


