
 
 

 

 

 

 

 

ZP.2020.09 

Kórnik, 13.11.2020 r. 

Odpowiedź na pytania do SIWZ 

Dotyczy postępowania ZP.2020.09 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 

Wykonanie usługi sukcesywnego sekwencjonowania nowej generacji (NGS) i uzyskiwanie 

sekwencji całogenomowych typu „whole genome sequencing” (WGS) łącznie dla 165 próbek 

z mapowalnym pokryciem x10. 

Dnia 06.11.2020 r. wpłynęły następujące pytania: 

1) Czy Zamawiający może wysłać min ≥ 3 µg dobrej jakości DNA o stężeniu ≥ 40 ng/µl 

w min 25 µl objętości? 

2) Czy w związku z pandemia koronawirusa można przesłać podpisane dokumenty 

(ofertę) skanem na skrzynkę mailowa Zamawiającego? 

3) Prosimy o zgodę na złożenie oferty z zapisem w Par 7 ust 2.1 w podpunktach: 

 b/ za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji  

w wysokości  0,001% całkowitej wartości umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od 

dnia wyznaczonego lub umówionego na usunięcie tych wad, - celem uzyskania 

symetrycznych zapisów umowy dla obu stron, ponieważ Wykonawca może naliczać 

tylko odsetki ustawowe za nieterminowe płatności Zamawiającego. A przecież umowy 

maja mieć symetryczne zobowiązania. 

 c/ z tytułu samego faktu istnienia wad w przedmiocie umowy w wysokości 1% 

całkowitej wartości umowy, - prośba o zgodę na złożenie oferty bez tego zapisu, 

ponieważ wady się naprawia przez ponowne sekwencjonowanie. Przy wysyłce 

surowych danych nie da się sprawdzić wszystkich parametrów przed wysyłka danych. 

d/ z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od WYKONAWCY w 

wysokości 

10% wynagrodzenia umownego. - prośba o zgodę na złożenie oferty bez tego zapisu lub 

max z 1%, ponieważ wady się naprawia przez ponowne sekwencjonowanie. Przy 

wysyłce surowych danych nie da się sprawdzić wszystkich parametrów przed wysyłka 

danych. 

 

 

 

 

 



 
 

Odpowiedzi Zamawiającego: 

1. Zamawiający może zagwarantować przekazanie do analiz min. 1,5 µg DNA o stężeniu 

≥ 20 ng/µl w min. 50 µl objętości. 

2. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie zapisami  SIWZ: „Oferta wraz z 

załączonymi wymaganymi dokumentami wnoszone są do Zamawiającego wyłącznie w 

formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za 

pośrednictwem posłańca na adres: Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, ul 

Parkowa 5, 62-035 Kórnik, pok. 103.” 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty z zapisami zaproponowanymi przez 

Wykonawcę. 
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