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Zawiadomienie

Dotvczv: postepowanie PN 519/2021 naiem sekwenatora

Zamawiajqcy informuje, ii Wykonawcy zadali nastqpujqce pytania:

Manie nr 7: dotyczy Formularz oferty zal. nr l do SWZ pk

11

Sekwenatory NGS sq urzqdzeniami o znacznym stopniu zloiono6ci konstrukcji. Czas przewidziany
przez Zamawiajqcego na skuteczne usuniqcie usterek iwad jest zbyt kr6tki, poniewai czestokrod naprawa

urzqdzenia wymaga zastosowania dlugotrwalych procedur kalibracyjnych a jej poprawno5i musi zostac

potwierdzona przeprowadzeniem odpowiedniej reakcji testowej trwajQcej nawet kilka dni. Czy w zwiqzku
z powy2szym ZamawiajQcy wyrazi zgodq na

wydluienie czasu naprawy liczonego od przybycia serwisu po

zgloszeniu awarii do momentu dokonania naprawy do 14 dni oraz do

2l

dni w przypadku koniecznoSci

sprowadzenia czq6ci od producenta?

Odoowiedi nr

7

Tak.

Zamawiajacy wyra2a zgodq na wydluienie czasu naprawy liczonego od przybycia serwisu po zgfoszeniu
awarii do momentu dokonania naprawy do 21 dni w przypadku koniecznoici sprowadzenia czq6ci od

oroducenta.

Monie

2: dotyczy Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia zal' nr

2 do SWZ pkt

Czy Zamawiajacy zaakceptuje zaoferowanie urzEdzenia, spelniajqcego

ll

poniisze parametry

techn iczne:
- maksymalna wydajno6d urzqdzenia (liczba par zasad DNA odczytywana w jednym cyklu pracy
urzqdzen ia)
do 120 Gb

- maksymalna liczba odczyt6w generowana w jednym cyklu pracy urzqdzenia:
o do 400 mln w trybie pojedynczych odczyt6w

a do 800 mln

w trybie sparowanych odczyt6w

- moiliwoid pracy systemu w dw6ch trybach przepustowoici:
o maksymalna - do 120 Gb (r6wnowartosi 800 mln odczyt6w w trybie
o irednia - do 39 Gb (r6wnowarto6i 260 mln odczyt6w w trybie PE)

PE)

- zastosowania - co najmniej takie jak:

o profilowanie ekspresji gen6w - w zakresie od 13 do maksimum 40 pr6bek na jeden cykl pracy
urzqdzenia, z moiliwo6ciq uzyskania nie mniej nii 10 mln pojedynczych odczyt6w /pr6bkg
O sekwencjonowanie mRNA - w zakresie od 5 do maksimum 16 pr6bek na jeden cykl pracy urzQdzenia,
z mo2liwoiciq uzyskania 50 mln odczyt6w PE /pr6bkq
o sekwencjonowanie eksomu (wielko5ci eksomu czlowieka, ang. whole exome sequencing, WES)
w zakresie od 3 do maksimum 12 pr6bek na jeden cykl pracy urzqdzenia, przy Srednim pokryciu eksomu

-

50x

o sekwencjonowanie ludzkiego genomu (ang. whole Senome sequencing,

WGS)

-

co najwyiej 1 pr6bka

na

jeden cykl pracy urzqdzenia, przy pokryciu genomu nie mniejszym ni2 30x
o sekwencjonowanie matych genom6w (ok. 130 Mb) - w zakresie 10 do maksymalnie 30 pr6bek na
jeden cykl pracy urzqdzenia, przy pokryciu genomu nie mniejszym nii 30x

Odpowiedi nr 2
Tak.

ZamawiajEcy zaakceptuje urzqdzenie o parametrach technicznych zaproponowanych przez WykonawcQ.
W zwiqzku z powyiszym Zamawiajqcy wprowadza nastepujace zmiany w zalqczniku

nr 1 do SWZ

-

Formularz ofertowy pkt 11.

EYtO
,,O6wiadczam(y)

, 2e czas naprawy liczony od przybycia

serwisu po zgloszeniu awarii liczony do

momentu dokonania naprawy wynosi ..............dni (maksymalnie 14 dni).
Przez czas naprawy Zamawiajacy rozumie czas liczony od przybycia serwisu po zgloszeniu awarii do

momentu dokonania naprawy."
JEST

,,O6wiadczam(y), 2e czas naprawy liczony

od przybycia serwisu po zgtoszeniu awarii liczony do

momentu dokonania naprawy wynosi ..............dni (maksymalnie 14 dni),a w przypadku koniecznoici
zam6wienia czqici od producenta wynosi..........dni (maksymalnie 21).
Przez czas naprawy ZamawiajEcy rozumie czas liczony od przybycia serwisu po zgloszeniu awarii do

momentu dokonania naprawy."
ZASTEPCA DYREKTOFTT'
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