
 

 

W związku z pojawieniem się pytań do postępowania konkursowego 

Nr 24/2021 - DUBs: 

Sukcesywna dostawa materiałów zużywalnych do hodowli komórkowych, dostawa 3 (bądź mniej) x w 
tygodniu przez okres 8 miesięcy od daty podpisania umowy, 

umieszczamy odpowiedzi na wszystkie niejasności, które pojawiły się do wyznaczonego terminu na składanie 
zapytań w zakresie przedmiotu i formalnych zapisów zamówienia tj. do dnia 05.05.2021 r. do godz. 13:00: 

 

Pytanie 1: W poz. 5 wyspecyfikowano probówki z zakrętkami z uszczelką polietylenową. Oferent oferuje 

standardowe polietylenowe korki z rantem wewnątrz zakrętki. Czy Zamawiający dopuszcza probówki z takim 
uszczelniającym rantem? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie  w pozycji nr 5 probówek z zakrętką z uszczelniającym 
rantem jako równoważne dla wskazanego w zapytaniu uczelnienia zakrętki. 

Pytanie 2: Prosimy  o informację do jakiego urządzenia (cytometru) mają pasować probówki opisane w 

pozycji 19. 

Odpowiedź: Zamawiający używa wskazanych próbówek z pozycji nr 19 do magnesu do bezkolumnowej 

separacji immunomagnetycznej, do izolowania komórek. Ten magnes jest przeznaczony do mocowania 
probówek polistyrenowych o wymiarach 12 x 75 mm 

Pytanie 3: Czy płytki wielodołkowe z pozycji 11-14 mają mieć modyfikowaną powierzchnie? Jeśli tak, jaka 
jest cecha odróżniająca je od pozycji 7-10? 

Odpowiedź: Płytki wielkodołkowe z pozycji 11-14 mają być przeznaczone do prowadzenia hodowli komórek 
zawiesinowych. Cechą odróżniającą płytki z pozycji 11-14 od płytek z pozycji 7-10 jest brak pokrycia 

powierzchni  tych płytek (poz. 11-14) powłoką umożliwiającą przyczepianie się komórek do powierzchni, 
powierzchnia płytek niemodyfikowana, płytki nietraktowane/niepokrywane powłoką (plazmą) 

Pytanie 4: Czy płytki wielodołkowe opisane w pozycjach 11-14 mają być do hodowli komórek adherentnych 
czy zawiesinowych? 

Odpowiedź: Płytki wielodołkowe z pozycji 11-14 mają być przeznaczone do prowadzenia hodowli komórek 
zawiesinowych, brak pokrycia powierzchni  tych płytek powłoką umożliwiającą przyczepianie się komórek 
do powierzchni, powierzchnia płytek niemodyfikowana, płytki nietraktowane/niepokrywane powłoką 
(plazmą) 

Pytanie 5: Czy Zamawiający w pozycji 2 i 21 prosi o wycenę tego samego produktu? Czy jest cecha, która 
powinna te pozycje różnicować np. rodzaj zakrętki (wentylowany lub typu Plug-seal)? 

Odpowiedź: Zamawiający omyłkowo wskazał korek wentylowany w pozycji 2. Zamawiający wprowadzi 
zmiany w zapytaniu a cechą różnicującą pozycje 2 i 21 ma być brak wentylacji/wentylacja. W pozycji nr 2 



 

 

zamawiający oczekuje zaoferowania butelek z zakrętką typu Plug-Seal natomiast w pozycji nr 21 butelek z 

zakrętką wentylowaną. 

Pytanie 6: Czy Zamawiający w pozycji 22 prosi o wycenę butelek do hodowli z zakrętką wentylowaną czy 
typu Plug-seal? 

Odpowiedź: Zamawiający w pozycji nr 22 oczekuje zaoferowania butelek z zakrętką typu Plug-Seal 

Pytanie 7: Czy Zamawiający w pozycji 25 prosi o wycenę insertów do hodowli 3D z membraną o wysokiej 
gęstości (Translucent High Density PET Membrane) czy standardowej (Transparent PET Membrane)? 

Odpowiedź: Zamawiający w pozycji nr 25 oczekuje zaoferowania insertów do hodowli 3D z membraną o 
wysokiej  gęstości (Translucent High Density PET Membrane) 

 

Wyżej wymienione odpowiedzi do zapytania ofertowego Nr 24/2021 - DUBs  zostaną umieszczone na stronie 

https://oncoarendi.com/zamowienia/ oraz w Bazie Konkurencyjności.  

 

Termin składania ofert na postępowanie konkursowe Nr 24/2021- DUBs zostaje wydłużony do 11.05.2021. 

https://oncoarendi.com/zamowienia/

