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Warszawa, dnia 01.06.2021r. 

 
 

Do wszystkich uczestników postępowania konkursowego 
 
 
Dotyczy: Postępowania w trybie konkursu ofert, nr KO/CZD/17/21 na udzielanie świadczeń zdrowotnych 
w zakresie wykonywania badań genetycznych na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia 
Dziecka” 
 
Pytanie nr 1: 
 
Pytanie dotyczące projektu umowy 
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia 
 
 
1. Czy Udzielający Zamówienia dopuszcza następujące zmiany w projekcie umowy: 
 
a)  § 7 pkt 1:  
„Zgodnie z art. 27 ust. 7 ustawy o działalności leczniczej „Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy 
udzielaniu świadczeń w zakresie udzielonego zamówienia ponoszą solidarnie udzielający zamówienia  
i przyjmujący zamówienie” 
 
Odpowiedź: 

Paragraf 7 pkt. 1 pozostaje bez zmian. Wobec poszkodowanego obie strony umowy odpowiadają 
solidarnie, ale w relacjach  zamawiający-wykonawca odpowiedzialność leży po stronie wykonawcy. 

 
 
 b) § 7 pkt 5:  
„Przyjmujący zamówienie zapłaci Udzielającemu zamówienia kary umowne:  
 

 w przypadku nieterminowego wykonania umowy kara umowna za opóźnienie w realizacji 
przedmiotu umowy będzie naliczana w wysokości 10% za każdy dzień opóźnienia, lecz nie 
więcej niż 200% wartości zlecenia, którego dotyczy zwłoka realizacji.  

 

 w wysokości 100% ceny jednostkowej kwoty brutto każdego badania (wymienionych  
w załączniku nr 1) za nienależycie wykonane badanie. W każdym wskazanym przypadku 
Przyjmujący zamówienie zobowiązany będzie pokryć koszty powtórnego wykonania badania.  

 
Czy 20% również odnosi się do wartości zlecenia, którego dotyczy zwłoka plus nie wiadomo czy 
wartość zlecenia dotyczy ceny poszczególnego badania? 



 
Odpowiedź: 

 
Paragraf 7 pkt. 5 pozostaje bez zmian. 
 
W odpowiedzi na prośbę o doprecyzowanie zapisu dotyczącego kary umownej za opóźnienie  
w realizacji przedmiotu umowy, Udzielający zamówienia informuje, wartość zlecenia to cena 
poszczególnego badania. Kara umowna będzie naliczana w wysokości 20% od wartości każdego 
zlecenia za każdy dzień opóźnienia, lecz nie wiecej niż 200%  łącznej wartości zlecenia.  

 
 
c) § 2 pkt 12 brak adresu mailowego oraz sposobu potwierdzenia odbioru przesłanych wyników”. 

 
Odpowiedź: 
 

W przypadku badań, których wynik wykracza poza zakresy referencyjne, Udzielający zamówienia 
dopuszcza możliwość przesyłania wyników drogą elektroniczną, w celu przyspieszenia 
przekazywania wyników (jeśli dotyczy). Wyniki należy przesłać na adres e-mail: 
genetyka@ipczd.pl. Udzielający Zamówienia potwierdzi otrzymanie wyników w wiadomości 
zwrotnej. 

 
 
Pytanie dotyczące Formularza asortymentowo-cenowego 
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia 
 
a) Pytanie dotyczy badania 73. Jaki jest zakres analizy genu FMR1, czy w badaniu chodzi o badanie 

przesiewowe czy też identyfikację premutacji/mutacji?  
 
b) Pytanie dotyczy badań 127, 128. Czy w przypadkach, gdy technicznie nie jest możliwe 

sekwencjonowanie fragmentu z dwóch stron, Udzielający zamówienia dopuszcza możliwość 
sekwencjonowania w dwóch niezależnych powtórzeniach z jednej strony?  

Odpowiedź: 
 

a) Pakiet 73  dotyczy indentyfikacji premutacji/mutacji (technika TP- PCR). 

b) W przypadku, gdy technicznie nie jest możliwe sekwencjonowanie fragmentu DNA z dwóch 
stron Udzielający zamówienia dopuszcza wynik z sekwencjonowania z jednej strony (forward 
lub rewerse), ale po analogicznie zmniejszonej o 50% cenie, przy czym w przypadku uzyskania 
wyników niejednoznacznych w próbce probanta i rodziców (trios) wymagane jest podjęcie  
co najmniej 2 prób zaprojektowania starterów dla reakcji amplifikacji i sekwencjonowania 
problematycznego fragmentu DNA. 

 
 

…………………………………….. 
Podpis Udzielającego Zamówienia lub osoby upoważnionej 
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