
 

 

 

W związku z pojawieniem się pytań do postępowania konkursowego: 

Nr 34/2020 – DUBs 

na 

Usługę badawczą polegającą na otrzymaniu wysokooczyszczonych deubikwitynaz USP7 oraz USP15 

i/lub USP21 oraz analizy strukturalnej 5 wariantów oddziaływań uzyskanych białek w kompleksie z 
kluczowymi związkami w programie. 

 

umieszczamy odpowiedzi na niejasności, które pojawiły się do wyznaczonego terminu na składanie 

zapytań w zakresie przedmiotu zamówienia i formalnych zapisów zaproszenia do składania ofert tj. do 

dnia 05.06.2020 r. do godz. 13:00. 

 

 

1. Klauzula RODO. Czy musimy ją podpisywać skoro występuje przypadek, w którym wykonawca 
nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących? Czy złożyć 
załącznik z wykreśleniem oświadczenia? 

 

Odpowiedź: Prosimy o przesłanie podpisanego Załącznika nr 4 (Klauzula RODO) z wykreśleniem 

oświadczenia. 
 

2. Prosimy o doprecyzowanie jaka liczba białek („USP7 oraz USP15 i/lub USP21") miałaby być 
oczyszczana oraz w jakiej kolejności i w których miesiącach projektu. Czy wszystkie białka 
miałyby być oczyszczone na raz? 

Odpowiedź: Priorytetem dla Nas będzie białko USP7. Co najmniej 4 z 5-ciu struktur krystalograficznych 

będą wykonywane z wykorzystaniem tego białka. Jeżeli chodzi o USP15 i/lub USP21, to przewidujemy 

maksymalnie jedną strukturę dla jednego z tych białek. Jeżeli związek dla tych białek zostanie 
dostarczony, to stanie się to w ostatnim etapie realizacji usługi.  

3. Czy w celu przyspieszenia projektu Zleceniobiorca może korzystać z podwykonawstwa w 
etapie Nr. 1 prac badawczych - tworzenie konstruktów DNA ekspresyjnych oraz ekspresji w 
systemie E. Coli? 

Odpowiedź: Jak najbardziej wykonawca ma co do zasady prawo korzystać z podwykonawstwa. 

Wykonawca nie może jednak scedować realizacji całości zamówienia na podmioty trzecie.  

 

Pragniemy również zaznaczyć, że przewidziane jest nie tylko utworzenie fragmentu docelowego 
białka (domeny katalitycznej), ale jeżeli będzie to możliwe to chcielibyśmy również uzyskać dane 
krystalograficzne Naszego inhibitora z całym białkiem (USP7), nie tylko z jego domeną katalityczną. 

 

 

Termin składania ofert na postępowanie konkursowe Nr 34/2020 - DUBs pozostaje bez zmian tj. do 

10/06/2020 do godz.: 23:59. 


