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Informacja na stronę internetową

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podst. art. 39 i nast. ustawy

Prawo zamówień publicznych   (t.j. DZ. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej „uPzp” na sukcesywne

dostawy  materiałów  i  odczynników  dla  laboratoriów  kryminalistycznych  jednostek  Policji  do

wykonywania badań DNA

Na podstawie art.  38 ust. 1,  2 i  4 uPzp Zamawiający przekazuje treść pytań dot.  specyfikacji

istotnych warunków zamówienia, które wpłynęły do przedmiotowego postępowania wraz z wyjaśnieniami:

 

Pytania z dnia 29.04.2016 r.:

1. Dotyczy  odczynników z części nr 40, pozycji 1

Czy  Zamawiający  dopuści  zaoferowanie  probówek  0,2mL  w  stripach  po  8  probówek  0,2  ml,

konfekcjonowanych  w  opakowaniu  zawierającym  125  stripów  (  1000  probówek),  z  odpowienim

przeliczeniem ilości sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostarczenia probówek w ilości wykazanej w  zmodyfikowanych załącznikach do

Siwz nr 6.40, 8.40, 9.40.

2. Dotyczy  odczynników z części nr 40, pozycji 2

Czy Zamawiający dopuści  zaoferowanie  zatyczek  w stripach  po 8 zatyczek  do  ww. probówek 8-strip

0,2mL,  konfekcjonowanych w opakowaniu  zawierającym 300 stripów (2400 zatyczek),  z  odpowienim

przeliczeniem ilości sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostarczenia probówek w ilości wykazanej w  zmodyfikowanych załącznikach do

Siwz nr 6.40, 8.40, 9.40.

3. Dotyczy  części 1.

Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na zaoferowanie produktu z terminem ważności  minimum 9 miesięcy

zamiast wymaganych 10 miesięcy?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie terminu ważności min. 9 miesięcy. Jednocześnie modyfikuje

załączniki 6.1, 8.1 do Siwz.



4. Dotyczy  części 12.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu z terminem ważności minimum  10 miesięcy

zamiast wymaganych 12 miesięcy?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w Siwz.

5. Dotyczy  części 45.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu z terminem ważności minimum  10 miesięcy

zamiast wymaganych 12 miesięcy?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w Siwz.

6. Dotyczy rozdziału III SIWZ, ustęp 5.

Czy Zamawiający dopuści etykiety oryginalne produktów w j. angielskim?

Prośbę  naszą  motywujemy  tym,  iż  produkty  które  chcemy  zaoferować  należą  do  producenta

amerykańskiego. Nie dysponujemy etykietami w języku polskim.

Odpowiedź :

Zamawiający  wymaga  dostarczenia  etykiet  zgodnie  z  przepisami  obowiązującymi  na  terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej.

Pytania z dnia 29.04.2016 r.:

1.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w Zadaniu nr 16, zestawu do oceny ilości DNA

spełniającego wszystkie warunki specyfikacji oraz dodatkowo umożliwiającego ocenę stopnia degradacji

badanej  próbki ( opcjonalnie)?. Użycie  proponowanego zestawu nie spowoduje zwiększenia  kosztów z

tytułu  konieczności  nabycia  dodatkowych  odczynników  i  innych  materiałów  zużywalnych,  kalibracji

urządzeń oraz instalowania dodatkowego oprogramowania. Zestaw wymaga użycia wersji oprogramowania

HID w  wersji  co  najmniej  1.1  (  lub  SDS 2.0.6),  będącego  na  wyposażeniu  wszystkich  laboratoriów

biorących udział w postępowaniu przetargowym i  pracujących na urządzeniu Real-Time PCR Systems

7500.

Odpowiedź:

Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  zaproponowanie  w  zadaniu  16  zestawu  do  oceny  ilości  DNA

wymagającego użycia oprogramowania HID w wersji co najmniej 1.1 lub SDS 2.0.6, gdyż na wyposażeniu

Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie i KWP  w Poznaniu znajduje się oprogramowanie w

wersji SDS 1.2.3. 



2.  Czy  Zamawiający  zgodzi  się  na  przesłanie  wymaganych  kart  charakterystki  produktów  drogą

elektroniczną? 

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie kart charakterystyki produktów drogą elektroniczną.

3.  Czy Zamawiający  w Zadaniu  44  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  produktów  konfekcjonowanych  w

opakowaniach po 200 rekacji?

Odpowiedź:

Zamawiający  wyraża  zgodę  na  zaoferowanie  produktów konfekcjonowanych  w opakowaniach  po  200

reakcji. Jednocześnie modyfikuje załączniki 6.44, 8.44 do Siwz.

4. W punkcie III podpunkt 6 SIWZ ( Opis przedmiotu zamówienia) Zamawiający wymaga dostarczenia

świadectw jakości produktów równoważnych. Czy Zamawiający mógłby sprecyzować o jakie świadectwa

chodzi?  (certyfikaty  analizy,  certyfikaty  ISO procesu  produkcji?).  Przykładowo  certyfikaty  analizy  są

generowane dla każdej serii produkcyjnej a na obecnym etapie podtępowania nie ma możliwości ustalenia

jakie odczynniki (jakiej serii) będą przedmiotem ewentualnej dostawy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie precyzuje rodzaju i  szczegółów świadectw jakości,  pozostawia oferentowi możliwość

dostarczenia wszystkich świadectw potwierdzających wysoką jakość oferowanych produktów.

5. Czy Zamawiający w zadaniu 10 wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 2 do osobnego zadania? Jeśli

nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w punkcie 2 produktu spełniającego wszystkie

punkty specyfikacji, dostarczanego w formie rozpuszczonej w objętosći 4ml ( stężenie 20mg/ml)?.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji nr 2 do osobnego zadania oraz nie wyraża zgody na

dostarczenie produktu w formie rozpuszczonej.

Pytania z dnia 02.05.2016 r.

Zadanie 47

Czy w pozycji 1 możemy zaproponować końcówki 0,5-20 µl, L o długości 46 mm spełniające pozostałe

zapisy specyfikacji, czyste do PCR, ale niesterylne i bez niepirogenności ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w Siwz.

Czy w pozycji 1 powinniśmy zaproponować raczej końcówki 0,1-20 µl, M o długości 40 mm spełniające

pozostałe zapisy specyfikacji, czyste do PCR ale niesterylne, bez niepirogenności i nie LoRetention ?

Odpowiedź:



Zamawiający podtrzymuje zapisy w Siwz.

Czy w pozycji  2  możemy zaproponować końcówki  spełniające pozostałe  warunki,  czyste  do PCR ale

niesterylne i bez niepirogenności ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza końcówki do pipet niesterylne i bez niepirogenności spełniające pozostałe wymogi

Siwz.  Modyfikuje się załączniki 6.47, 8.47 do Siwz.

Zadanie 15

Czy  w  pozycji  7  możemy  zaproponować  końcówki  spełniające  pozostałe  wymogi,  konfekcjonowane

fabrycznie w opakowania 4 x 25 sztuk i ile takich opakowań powinniśmy zaproponować ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w Siwz

Zadanie 13

Czy w pozycji 2 możemy zaproponować końcówki 0,1-10 µl, M, 40 mm, spełniające pozostałe wymagania

ale bez powierzchni LoRetention ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w Siwz.

Czy w pozycji 3 możemy zaproponować końcówki 0,5-20 µl, L, 46 mm, spełniające pozostałe wymogi

specyfikacji ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza końcówki 0,5-20 µl, L 46mm spełniające pozostałe wymogi Siwz. Modyfikuje

załączniki 6.13,8.13,9.13 do Siwz.

Czy w pozycji 4 możemy zaproponować końcówki o długości 55 mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający  dopuszczamy  końcówki  o  długości  55  mm  spełniające  pozostałe  wymogi  Siwz.

Modyfikujemy załączniki 6.13,8.13,9.13 do Siwz.

Zadanie 11

Czy w pozycji  2  możemy zaproponować  probówki  o  pojemności  0,5  ml  spełniające  pozostałe  zapisy

specyfikacji ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w Siwz.



Czy w pozycji  4  możemy zaproponować  probówki  pakowane  2  x  100  sztuk  w ilości  2  opakowania

spełniające pozostałe zapisy specyfikacji ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w Siwz.

Czy  w  pozycji  5  możemy  zaoferować  probówki  pakowane  po  1000  sztuk  i  ile  takich  opakowań

powinniśmy zaproponować ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w Siwz

Pytania z dnia 04.05.2016 r.

1.  Uprzejmie  prosimy  o  doprecyzowanie  postanowień  par.  2  ust.4  projektu  umowy(  zał.  nr  7)  w

następujący  sposób:  "Przedmiot  umowy  będzie  dostarczany  w  ciągu..............  dni  roboczych  od  dnia

otrzymania przez Bezpośredniego Odbiorcę potwierdzenia złożenia zamówienia. Miejsce dostawy zostanie

wskazane  przez  przedstawiciela  Bezpośredniego  Odbiorcy  na  terenie  miejscowości  wymienionej  w

załączniku nr 1 do umowy. Zamawiający wymaga, aby towar był dostarczony w nowych, bezzwrotnych,

oryginalnych i nienaruszonych opakowaniach fabrycznych producenta."

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w Siwz.

2.  Uprzejmie  prosimy  o  doprecyzowanie  postanowień  par.  2  ust.  9  projektu  umowy  (zał.  nr  7)  w

następujący sposób:, „Jeżeli w trakcie odbioru jakościowo – ilościowego Bezpośredni Odbiorca stwierdzi,

że towar jest uszkodzony, niekompletny lub  niezgodny z wymaganiami ZAMAWIAJĄCEGO określonymi

w  niniejszej  umowie,  Bezpośredni  Odbiorca  ma  prawo  do  odmowy  przyjęcia  całości  dostawy  bądź

przyjęcia jej  w części, którą uzna za zgodną z wymaganiami Zamawiającego. Jednocześnie    sporządzi

zawiadomienie  do  Wykonawcy  na  podstawie,  którego  przedmiot  zostanie  uzupełniony  w  terminie

wskazanym w § 3 ust. 5. W przypadku odmowy przyjęcia dostawy w całości Bezpośredni Odbiorca uzna,

że dostawa nie nastąpiła i  ma prawo zastosować § 6 ust.  1 lit.  c),  z wyjątkiem sytuacji,  gdy odmowa

przyjęcia dostawy nastąpiła w wyniku okoliczności niezależnych od Wykonawcy."

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w Siwz.

3. Uprzejmie prosimy o informację, w jakim terminie Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od

skorzystania z prawa opcji - zał. nr 7 do umowy, par. 4 ust. 9. Czy zamawiający przewiduje szczególną

formę odstąpienia, czy jedynie poinformuje   Wykonawcę na piśmie?"

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż, po wykorzystaniu wartości wskazanej w § 4 ust 1 umowy bezpośredni odbiorca

poinformuje Wykonawcę na piśmie, czy przewiduje skorzystać z prawa opcji. 



4. Dotyczy zapisów par. 4 ust. 12 projektu umowy (zał. nr 7) - Uprzejmie prosimy   o  informację, czy w

przypadku,  gdy  jednemu  z  Odbiorców  wyczerpie  się  limit,  to  wówczas  wystarczające  będzie

poinformowanie na piśmie Zamawiającego i tego Odbiorcy o tym fakcie?   Czy Zamawiający wymaga

jakiejś szczególnej procedury? Chodzi o uniknięcie sytuacji naliczenia Wykonawcy ew. kar umownych z

tytułu  opóźnienia lub braku realizacji umowy, w przypadku, gdy jednemu z Odbiorców wyczerpał się

limit."

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż, przewidziane środki finansowe dla poszczególnych Bezpośrednich Odbiorców (

zał. nr 3 ) nie będą mogły być wykorzystywane przez innego Bezpośredniego Odbiorcę, a tym samym

WYKONAWCA nie może realizować umowy kosztem środków finansowych przewidzianych dla innej

jednostki  organizacyjnej.  Po  wykorzystaniu  maksymalnej  kwoty  przewidzianej  w  umowie  dla  danego

Bezpośredniego Odbiorcy  kończy się  dla   tego  Bezpośredniego Odbiorcy realizacja  umowy.  Umowa

pozostaje  w realizacji  dla  Wykonawcy i  pozostałych Bezpośrednich Odbiorców,  którzy nie  wyczerpali

jeszcze przewidzianych dla nich w umowie maksymalnych kwot. 

5. Uprzejmie prosimy o uwzględnienie w par. 6 ust. 1 projektu umowy (zał. nr 7) zapisów równoważnych

na rzecz Wykonawcy: tj. "Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości

10% wartości niezrealizowanej umowy brutto dla danego Bezpośredniego Odbiorcy wskazanej w § 4 ust.

1,  gdy  Wykonawca  złoży  wypowiedzenie  umowy  z  powodu  okoliczności,  za  które  odpowiada

Zamawiający"

6. Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie postanowień par. 6 ust. 1 pkt a) projektu umowy - zał. nr 7 - w

następujący  sposób:  "a)  w  wysokości  10%  wartości  niezrealizowanej  umowy  brutto  dla  danego

Bezpośredniego  Odbiorcy  wskazanej  w §  4  ust.  1,  gdy Zamawiający złoży wypowiedzenie  umowy z

powodu okoliczności,  za  które  odpowiada Wykonawca,  wyłącznie  po uprzednim pisemnym wezwaniu

Wykonawcy  do  prawidłowego  zrealizowania  umowy  dla  danego  Bezpośredniego  Odbiorcy  i

bezskutecznym upływie wyznaczonego mu dodatkowego, nie krótszego niż 7 dni terminu na zrealizowanie

umowy dla  danego  Bezpośredniego  Odbiorcy."  Jednocześnie  uprzejmie  prosimy o  potwierdzenie,  czy

wysokość  naliczonej  kary  umownej  -  tj.  10%  wartości  niezrealizowanej  umowy  brutto  dla  danego

Bezpośredniego Odbiorcy wskazana w par. 6 ust. 1 pkt a)-b) - odnosi się do wartości niezrealizowanej

umowy brutto przyznanej Bezpośredniemu Odbiorcy, czy do wartości całej umowy?"

7. Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie postanowień par. 6 ust. 1 pkt c) projektu umowy - zał. nr 7 - w

następujący  sposób:  "c)  w  wysokości  0,5  %  wartości  brutto  dla  danego  Bezpośredniego  Odbiorcy

wskazanej  w § 4 ust.  1  niezrealizowanego zamówienia  za każdy rozpoczęty dzień  zwłoki  od terminu

określonego w § 2 ust. 4 bądź § 3 ust. 5,wyłącznie po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do

prawidłowego zrealizowania zamówienia dla danego Bezpośredniego Odbiorcy i bezskutecznym upływie



wyznaczonego mu dodatkowego, nie krótszego niż 7 dni terminu na zrealizowanie zamówienia dla danego

Bezpośredniego Odbiorcy. Po przekroczeniu wysokości kar umownych odpowiadających 10 % wartości

niezrealizowanej umowy brutto dla danego Bezpośredniego Odbiorcy, Zamawiającemu przysługuje prawo

wypowiedzenia  umowy.  W  takim  przypadku,  zapisu  §  6  ust.  1  lit.  a)  nie  stosuje  się."  W  ocenie

Wykonawcy, rozrost par. 6 ust. 1 pkt c) powoduje, że zanika jego nadrzędy cel, motywujący Wykonawcę,

a  rozpoczyna  się  wzajemna  nieufność  stron  umowy  i  proces  tworzenia  dokumentacji  na  potrzeby

ewentualnych sporów sądowych. 

Odpowiedź na pytanie 5, 6,7:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy w § 6, ust. 1 pkt a), b), c) ponieważ każde

kolejne opóźnienie  w realizacji  zamówienia  lub jego nieprawidłowa realizacja  spowoduje wstrzymanie

badań  genetycznych  wykonywanych  do  spraw  o  charakterze  aresztowym,  dotyczących  przestępstw

przeciwko życiu i zdrowiu, co jest istotne w odniesieniu do biegnących terminów procesowych. Zapisy

dotyczące  kar  umownych mają  na celu  ochronę  Zamawiającego przed  nagminnym nieprzestrzeganiem

przez Wykonawcę zapisów umowy,  a  co za tym idzie  ewentualnymi przeszkodami w realizacji  zadań

Laboratoriów Kryminalistycznych.

8.  Uprzejmie prosimy o wykreślenie zapisów par. 6 ust. 3 projektu umowy - zał. nr 7 - tj. Bezpośredni

Odbiorca  zastrzega  sobie  możliwość  potrącenia  wartości  naliczonych  kar  umownych  z  faktur

wystawionych przez Wykonawcę, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy na piśmie o potrąceniu i jego

wysokości  -  wynagrodzenie  należne   Wykonawcy z  tytułu  niniejszej  umowy powinno być  wypłacane

zgodnie  z postanowieniami niniejszej umowy, po prawidłowym zrealizowaniu dostawy. Ew. naliczone

kary umowne powinny podlegać w pierwszej  kolejności procedurze reklamacyjnej, która pozowali obu

stronom  wyjaśnić  okoliczności  i  zasadność  naliczenia  kar  umownych.  Kary  umowne  powinny  być

rozliczane niezależnie od  należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

Odpowiedź na pytanie 8 :

Zamawiający podtrzymuje zapisy w Siwz.

Pytania nr 9-19 dotyczą Formularzy Asortymentowo-Cenowych - załącznik nr 6.

9. Zamawiający w zadaniu nr 1 pkt.1 i 2 „Zestaw do identyfikacji osobniczej w systemie co najmniej 15/16

loci STR i locus Amelogeniny wraz ze standardem wielkości do aparatu ABI 3130XL Genetic Analyzer”

opisuje „Zestaw do identyfikacji osobniczej np. Amp FISTR NGM Kit, Essplex Plus Kit lub równoważny:

gotowy do użycia w kryminalistyce i medycynie sądowej do jednoczesnej multipleksowej amplifikacji  i

fluorescencyjnej detekcji fragmentów ludzkiego DNA, dodatkowo trzy opakowania, jedno na każdy rok

zestawów standardów matrycy: gotowy do użycia, służący do wykonania spektralnej kalibracji aparat ABI

3130XL lub ABI 3500 Genetic Analyzer,” Czy Zamawiający doprecyzuje ilość zestawów standardów na

24 miesiące, czyli 2 lata?

Odpowiedź:



Zamawiający wymaga dostarczenia  trzech opakowań zestawów standardów matrycy  w okresie trwania

umowy.

10. Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 „Zestaw do identyfikacji osobniczej w systemie co najmniej 16 loci

STR i locus Amelogeniny w układzie 5 barwników” mógłby doprecyzować ilość zestawów standardów

matrycy na 24 miesiące?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostarczenia  trzech opakowań zestawów standardów matrycy  w okresie trwania

umowy.

11. Czy Zamawiający w zadaniu nr 14 „Zestawy do identyfikacji osobniczej w systemie STR” zgodzi się

na zaoferowanie zestawu do identyfikacji osobniczej stosowanego   w kryminalistyce i medycynie sądowej

do jednoczesnej, multipleksowej amplifikacji min. 21 autosomalnych loci oraz 2 markerów płci (w tym

Amelogeniny),  spełniającego wszystkie  wymagania  Zamawiającego?  Prośbę  swą motywujemy tym,  że

produkt,  którego deklarację  techniczną wystawioną przez producenta  przesyłamy w załączeniu,  spełnia

warunki  identyfikacji  osobniczej  zawartej  w  przetargu  opublikowanym  przez  Zamawiającego

w zadaniu  14.  Grupa  Robocza  d/s  Kluczowych  Loci  -  CODIS  (CODIS  Core  Loci  Working  Group),

Europejska  Sieć  Instytutów  Kryminalistycznych  -  ENFSI  (European  Network  of   Forensic  Science

Institutes - ENFSI) oraz Europejska Grupa Profilowania DNA - EDNAP (European DNA Profiling Group -

EDNAP) rekomendują do profilowania osobniczego dwadzieścia loci STR (pierwotny zestaw: D3S1358,

D5S818, D7S820, D8S1179, D13S317, D16S539, D18S51, D21S11, CSF1PO, FGA, TH01, TPOX, vWA;

i  dodatkowy  zestaw:  D1S1656,  D2S441,  D2S1338,  D10S1248,  D12S391,  D19S433,  D22S104).  Inne

markery  oznaczane  w naszym zestawie  są  wybierane,   podobnie  jak  przez  inne  firmy,  aby wyróżnić

produkt na tle konkurencji.  Producent zestawu zdecydował, aby włączyć do omawianego zestawu dwa

markery chromosomu Y: amylogeninę Y (Yp11.2) oraz DYS391 (Yq11.21), jak również dwie wewnętrzne

kontrole PCR (Quality Sensor 1 i Quality Sensor 2). Celem włączenia DYS391jako dodatkowego markera

płci  jest  identyfikacja  męskiego  DNA  u  osobników z  niemymi  mutacjami  amelygoniny (null  mutant

individuals), które istnieją   w pewnych populacjach, aby zredukować ryzyko złej interpretacji wyników i

zwiększyć  efektywność  analiz.  Zastosowanie  detekcji  DYS391  umożliwia  również  porównanie  profili

DNA pomiędzy różnymi zestawami STR, ponieważ jest to wspólny marker używany w dedykowanych

zestawach STR dla chromosomów Y dostępnych na rynku, takich jak Yfiler® Plus PCR Amplification Kit,

AmpFlSTR® Yfiler® PCR Amplification Kit, PowerPlex® Y23 System i Investigator Argus Y-12 QS Kit.

Takie  postępowanie  zapobiega  pomyłkom  i  potwierdza,  że  próbki  należą  do  tego  samego  dawcy.

Dodatkowo,  marker  DYS391 w omawianym zestawie  posiada  startery zaprojektowane do amplifikacji

krótkiego amplikonu  (ok.  150 par zasad) dla  wiarygodnego  oznaczenia  nawet w trudnych próbkach.

Oznacza  to,  że  oznaczenie  płci  będzie  poprawne  nawet  dla  zdegradowanych  próbek  lub  podczas

występowania inhibicji reakcji PCR. Takie przemyślane wybranie długości amplikonu pozwala uniknąć

potrzeby oznaczania dodatkowego markera chromosomu Y.



Jeśli identyfikacja profilu Y-STR jest istotna podczas badań, Producent zestawu zaleca klientom użycie de-

dykowanego zestawu STR dla chromosomu Y z co najmniej 12-ma markerami Y, ponieważ taka liczba

markerów zapewnia realną wartość statystyczną  w procesie analizy.

Odpowiedź:

Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  produkt  inny  niż  stanowiący  przedmiot  zamówienia.  W  opisie

przedmiotu zamówienia zamawiający wymaga, aby odczynnik umożliwiał amplifikację 3 markerów płci

(w tym Amylogeniny),  natomiast  oferowany produkt umożliwia amplifikację  2 markerów płci  (w tym

Amylogeniny).

12. Zamawiający w zadaniu nr 16 „Zestaw do ilościowego oznaczania DNA na aparacie ABI Prism 7500”

opisuje m.in. zestaw Investigator QuantiPlex Hyres Kit - stosowany w badaniach kryminalistycznych, do

ilościowego oznaczania ludzkiego i męskiego DNA w śladach biologicznych, zestaw ten oferowany jest o

czułości fluorescencyjnej pozwalającej na oznaczenie ilości DNA w zakresie od 0.0048828125 ng/μl do

20ng/ μl. Czy Zamawiający doprecyzuje w zadaniu 16 opis zestawu o czułość fluorescencyjną pozwalającą

na oznaczenie ilości DNA w zakresie od 0.0048828125 ng/μl do 20ng?

Odpowiedź:

Zamawiający  określił  w  specyfikacji   wymaganą  czułość  fluorescencyjną  w  zamawianym  zestawie

multiplexowym do ilościowego oznaczenia ludzkiego i męskiego DNA.

13. Czy Zamawiający w zadaniu nr 17 „Zestaw do ilościowego oznaczania DNA na aparacie ABI Prism

7000”  zgodzi  się  na  zaoferowanie  zestawu  Quantifiler  Human  lub  równoważnego  stosowanego  w

badaniach  kryminalistycznych,  do ilościowego oznaczania  ludzkiego DNA w śladach  biologicznych,  -

zawierający komplet odczynników niezbędnych do oznaczenia ilości ludzkiego DNA techniką „real time

PCR” o czułości fluorescencyjnej pozwalającej na oznaczenie ilości DNA w zakresie od 0,023 ng/μl do ≤

20 ng/μl, wystarczający do wykonania 200 reakcji i łącznie 58 opakowań? 

Odpowiedź:

Zestaw do ilościowego oznaczania DNA musi być zwalidowany do aparatu Abi Prism 7000. Zamawiający

nie dopuszcza zestawu nie spełniającego tego warunku a także pozostałych zawartych w specyfikacji. 

14.  Czy Zamawiający w zadaniu nr  20 pkt.1  „Zestaw kolumienkowy do izolacji  DNA” zgodzi się  na

zaoferowanie zestawu równoważnego – Stosowanego w kryminalistyce  i medycynie sądowej do izolacji

DNA -  do  szybkiej  izolacji  wysokiej  jakości  DNA z  próbek sądowych opartego  na technologii  kulek

magnetycznych, konfekcjonowanego fabrycznie na 50 reakcji? Jeśli zamawiający wyrazi zgodę prosimy o

podanie sumarycznej ilości opakowań dla zestawów na 50 reakcji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie zestawu  równoważnego opartego na technologii kulek

magnetycznych.



15. Czy Zamawiający w zadaniu nr  20 pkt.2  „Zestaw kolumienkowy do izolacji  DNA” zgodzi się  na

zaoferowanie zestawu do kolumienkowej izolacji DNA metodą absorpcji-elucji NucleoSpin® Tissue lub

równoważnego  -  stosowanego  w  kryminalistyce  i  medycynie  sądowej  do  izolacji  DNA,

konfekcjonowanego  fabrycznie  na  50  reakcji?  Jeśli  zamawiający  wyrazi  zgodę  prosimy  o  podanie

sumarycznej ilości opakowań dla zestawów na 50 reakcji.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w Siwz.

16.  Czy  Zamawiający  w  zadaniu  nr  26  pkt.  1  „Zestaw  kolumienkowy do  izolacji  DNA ze  zmienną

objętością  precypitowanej  zawiesiny  DNA”  zgodzi  się  na  zaoferowanie  uniwersalnego  zestawu

stosowanego w kryminalistyce i medycynie sądowej do  izolacji DNA genomowego i mitochondrialnego z

wymazów powierzchniowych  policzkowych, kart FTA® i Guthrie, plam płynów ustrojowych, gum do

żucia,  niedopałków papierosów,  wycinków paznokci,  włosów,  papieru  i  podobnych  materiałów,  małej

objętości krwi lub śliny, tkanek, laserowych wycinków, kości, zębów, i śladów napaści seksualnej. Zestaw

zawierający: 50 kolumn z membraną silikonową, proteinazę K, carrier RNA, bufory lizujące i płuczące,

bufor  do elucji,  bufor  ATE,   probówki  zbiorcze (2  ml),  konfekcjonowany fabrycznie,  pozwalający na

izolację 50 próbek? Jeśli zamawiający wyrazi zgodę prosimy o podanie sumarycznej ilości opakowań dla

zestawów na 50 reakcji.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w Siwz.

17.  Czy  Zamawiający  w  zadaniu  nr  26  pkt.  2  „Zestaw  kolumienkowy do  izolacji  DNA ze  zmienną

objętością  precypitowanej  zawiesiny  DNA”  zgodzi  się  na  zaoferowanie  uniwersalnego  zestawu

stosowanego w kryminalistyce i medycynie sądowej do izolacji DNA genomowego i mitochondrialnego z

wymazów powierzchniowych i policzkowych, kart FTA® i Guthrie, plam płynów ustrojowych, gum do

żucia,  niedopałków papierosów,  wycinków paznokci,  włosów,  papieru  i  podobnych  materiałów,  małej

objętości krwi lub śliny, tkanek, laserowych wycinków, kości, zębów, i śladów napaści seksualnej. Zestaw

zawierający: 50 kolumn z membraną silikonową, proteinazę K, carrier RNA, bufory lizujące  i płuczące,

bufor  do  elucji,  bufor  ATE,  probówki  zbiorcze  (2  ml),  posiadający  certyfikat  Europejskiej  Sieć

laboratoriów  Kryminalistycznych  (European  Network  of  Forensic  Institutes)  zamiast  certyfikatu  IVD,

konfekcjonowany fabrycznie, pozwalający na izolację 50 próbek? Jeśli zamawiający wyrazi zgodę prosimy

o podanie sumarycznej ilości opakowań dla zestawów na 50 reakcji.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zestaw do izolacji DNA, który w całości spełnia wymogi podanej specyfikacji,

szczególnie w zakresie czasu lizy, zmiennej objętości izolatu, objętości roztworu lizującego.

18. Czy Zamawiający w zadaniu nr 38 „Koszyczki do izolacji DNA Probówek” zgodzi się na zaoferowanie

probówek  ze  specjalnymi  półprzepuszczalnymi  koszami  typu  NucleoSpin  Forensic  Filters  lub



równoważnych: - Filtrów do lizy, inkubacji i separacji lizatów z nośników stałych próbek, spełniających

wszystkie wymagania Zamawiającego, konfekcjonowane fabrycznie po 250 szt. w opakowaniu zbiorczym

1000 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostarczenia produktu  zgodnego ze specyfikacją w opakowaniu zbiorczym 1000

szt. 

19. Dot. zadania nr 50 „Zestaw do identyfikacji osobniczej PowerPlex Fusion System, GlobalFiler PCR

Amplification Kit w systemie co najmniej 23 loci STR i locus Amelogeniny” 

Uprzejmie  prosimy  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  zapisu  „w  przypadku  zaoferowania  zestawu

sześciobarwnikowego przystosowanie sekwenatora ABI 3130XL do pracy z tego typu zestawami jest po

stronie  oferenta,  a  zamawiający  nie  może  ponosić  dodatkowych  kosztów  związanych  z  modernizacja

aparatu oraz jego użytkowaniem przez okres, co najmniej 3 lat” 

Odpowiedź:

W przypadku zaoferowania zestawu bazującego na 6 barwnikach konieczna jest modernizacja sekwenatora

ABI 3130XL oraz odpowiedniego oprogramowania do pracy z filtrem 6 kolorowym. Ponadto, oferent musi

zapewnić bezkosztowe użytkowanie w/wym oprogramowania ( licencje) przez okres co najmniej 3 lata.

Oferowany zestaw musi spełniać pozostałe wymagania ujęte w specyfikacji.

20. Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie zapisu pkt. XIII. SIWZ „Opis kryteriów, którymi zamawiający

będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert”

dotyczącego maksymalnej  długość  amplikonów  (DA).  Czy  Zamawiający  ma  na  myśli  długość

najdłuższego badanego amplikonu?

Odpowiedź:

Zamawiający przez maksymalną długość amplikonów rozumie długość najdłuższego  badanego amplikonu.

Pytania z dnia 05.05.2016 r.

Czy zamawiający dopuszcza opakowanie NuceloSpin Forensic  Filtres  1000 sztuk zawierające sterylne,

traktowane tlenkiem etylenu  filtry, orginalnie pakowane przez producenta w osobne torebki po 50 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostarczenia produktu zgodnego ze specyfikacją w opakowaniu zbiorczym 1000 szt.

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert  oraz wniesienia wadium  do dnia 31.05.2016 r.

Wykonano w 2 egz.
Egz.1 – a/a



Opr. A.O.-N.


