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Warszawa, dn. 7.10.2011 r.
Znak sprawy: ZP-2401-6/11


	Dotyczy postępowania nr ZP-25401-6/11 na 

Dostawę wysokiej klasy aparatu do Real Time PCR z opcją HRM

Od jednego z Wykonawców wpłynęły następujące pytania:

	„Do załącznika nr 1, punkt 3, jest zapis:

Blok grzewczy 96-dołkowy z pokrywą i pojemnikiem do przechowywania.
Prosimy o wyrażenie zgody na zapis:
Blok grzewczy 96-dołkowy.”   
Odpowiedź: NIE

 „Do załącznika nr 1, punkt 11, jest zapis:
Możliwość równoczesnej detekcji fluorescencji w minimum 6 kanałach.
Detekcja co najmniej wymienionych barwników fluorescencyjnych:
- Cyan500;
- FAM/SYBR Green I;
- HEX/VIC/JOE;
- NED/TAMRA/Cy3;
- ROX/Texas Red;
	Cy5;

- inne
Prosimy o wyrażenie zgody na zapis:
Możliwość równoczesnej detekcji fluorescencji w minimum 6 kanałach.
Detekcja co najmniej wymienionych barwników fluorescencyjnych:
-FAM™, SYBR®, SYTO®9, Fluorescein, SYPRO® Orange, LIZ™, Alexa Fluor®, Joda-4
ROX™, Texas Red®, VIC®, JOE™, TET™, HEX™, TAMRA™, NED™, BODIPY®
	inne”

Odpowiedź:
Zamawiający niw wyraża zgody na promowany zapis. 
Zamawiający koryguje treść zapisu zał. 1 punkt 11 nadając mu brzmienie:
„Możliwość równoczesnej detekcji fluorescencji w minimum 6 kanałach.
Detekcja co najmniej wymienionych barwników fluorescencyjnych:
- Cyan500; lub równoważny
- FAM/SYBR Green I; lub równoważne
- HEX/VIC/JOE; lub równoważne
- NED/TAMRA/Cy3; lub równoważne
- ROX/Texas Red; lub równoważne
	Cy5; lub równoważne
	inne”


	„Do załącznika nr 1, punkt 18, jest zapis:

Sterownik posiadający: system operacyjny Windows 7; oprogramowanie zawierające MS Excel 2007 (lub nowszy) i MS Word 2007 (lub nowszy), HD minimum 500 GB; RAM minimum 1 GB; procesor Pentium minimum 3 GHz i wyposażony w: monitor LCD minimum 20”; nagrywarka CD/DVD; port USB 2.0 lub szybszy; klawiaturę; mysz optyczną; kompatybilną drukarkę laserową umożliwiająca wydrukowanie raportu.
Prosimy o wyrażenie zgody na zapis:
Sterownik posiadający: system operacyjny Windows 7 lub XP; HD minimum 500 GB; RAM minimum 1 GB; procesor Pentium minimum 3 GHz i wyposażony w: monitor LCD minimum 17”; nagrywarka CD/DVD; port USB 2.0 lub szybszy; klawiaturę; mysz optyczną; kompatybilną drukarkę laserową umożliwiająca wydrukowanie raportu.”
Odpowiedź: NIE

	„Do załącznika nr 1, punkt 21, jest zapis:

Darmowy update i upgrade oprogramowania dostarczonego przez producenta termocyklera real-time PCR bez ograniczeń czasowych.
Prosimy o wyrażenie zgody na zapis:
Darmowy update i upgrade oprogramowania dostarczonego przez producenta termocyklera real-time PCR ze strony internetowej w ramach tej samej wersji.”
Odpowiedź: NIE

	„Do załącznika nr 1, punkt 9, jest zapis:

Urządzenie wyposażone we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi i pełną dokumentację serwisową  (w jęz. polskim i angielskim) w wersji elektronicznej i drukowanej.
Prosimy o wyrażenie zgody na zapis:
Urządzenie wyposażone we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi i pełną dokumentację w jęz. angielskim w wersji drukowanej.”
Odpowiedź: NIE

	„Do załącznika nr 1, punkt 9, jest zapis:

Gwarancja - co najmniej 24-miesięczna.
Prosimy o wyrażenie zgody na zapis:
Gwarancja - co najmniej 12-miesięczna.”
Odpowiedź: NIE

	„Do załącznika nr 1, punkt 9, jest zapis:

W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 14 dni wykonawca zobowiązuje się nieodpłatnie dostarczyć aparat zastępczy.
Prosimy o wyrażenie zgody na usunięcie tego zapisu.”
Odpowiedź: NIE

	„Umowa, Par 6 ust 2, jest zapis:

W przypadku, gdyby Wykonawca nie usunął w ramach gwarancji usterek w czasie
określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu lub gdyby naprawa trzykrotnie dotyczyła tych
samych elementów aparatury, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany
zakupionego sprzętu na nowy, lub też prawo odstąpienia od umowy
Prosimy o wyrażenie zgody na zapis:
W przypadku, gdyby Wykonawca nie usunął w ramach gwarancji usterek w czasie
określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych za nieterminowe realizowanie warunków umowy.”
Odpowiedź: NIE

	„Czy aparat będzie przeznaczony do badan naukowych, czy do diagnostyki ( licencja CE-IVD)?”

Odpowiedź: Do badań naukowych
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