
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Postępowanie nr WB.2410.6.2018.RM 

 
Wrocław, dnia 21 maja  2018 roku 

 
Uczestnicy Postępowania  

 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 

nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo 

zamówień publicznych pod nazwą: „„Dostawa odczynników chemicznych z podziałem na 20 zadań do realizacji projektu 

„Nowa terapia cukrzycy z zastosowaniem analogu białka FGF1” w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace 

rozwojowe” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego” przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) 

 

 Informacja nr 2 dla Wykonawców 

Uniwersytet Wrocławski, jako Zamawiający informuje, ze w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące 

pytania, na które udziela się odpowiedzi w trybie art. 38 ust.1 i 2 Ustawy PZP. 

Pytania od Wykonawcy 2: 

Uprzejmie prosimy o odpowiedź na następujące pytania dotyczące Zadania 14 oraz wzoru umowy:  

 Zadanie 14: 

1.       Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu o nr kat. ATCC-30-2002 (w załączniku specyfikacja 

produktu do wglądu)? 

 Odpowiedź: Zamawiający nie ma wpływu na decyzję Wykonawców o ewentualnym przystąpieniu do postępowania w 

zad.14. Wszystkie oferty będą oceniane pod kątem spełniania warunków określonych w SIWZ oraz opisanych 

szczegółowo w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 5, zad.14. 

2.       Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie produktu z zapytania z terminem ważności do 30.09.2018? 

Obecnie dostępna jest tylko jedna seria produktu, z takim terminem ważności i nie ma możliwości zaoferowania innej 

serii. 



 

 

 Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie produktu z terminem ważności do 30.09.2018, jeżeli 

Wykonawca nie będzie w posiadaniu  produktu z dłuższym terminem ważności . 

 

WZÓR UMOWY: 

 Pytanie 3:.       W § 5, ust. 11 widnieje zapis: „W razie stwierdzenia wad w przedmiocie zamówienia, Zamawiający 
zwróci wadliwy towar Wykonawcy na jego koszt, który wymieni go w terminie ….10 dni roboczych, od momentu 
zawiadomienia Wykonawcy o tym fakcie.” 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany reklamowanego towaru z 10 dni do 20 dni 

roboczych? 

Uzasadnienie: Nie wszystkie oferowane produkty znajdują się na stałe na stanie w naszym magazynie centralnym, w 

związku z czym 10-dniowy termin wymiany może być niemożliwy do dotrzymania, realnym natomiast jest standardowy 

termin realizacji zamówienia, czyli do 20 dni roboczych. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu wymiany reklamowanego towaru z 10 dni do 20 

dni roboczych. 

Pytania od Wykonawcy 3: 

Pytanie 1: Proszę o informację czy w pozycji numer 10 z zadania 9 wyrażają Państwo zgodę na dostarczenie produktu, 

który jest inaczej pakowany niż wskazali Państwo w zapytaniu.: Thermo Scientific: Genetcin Selective Antibiotic ( G418 

Sulfate) (50mg/ml), 5 opakowań po 100 ml lub 25 opakowań po 20 ml, tak aby całkowita ilość wynosiła 500 ml?  Jeżeli 

nie wyrażają Państwo zgody proszę o wskazanie numeru referencyjnego produktu spełniającego Państwa oczekiwania. 

Odpowiedź: Zamawiający nie ma wpływu na decyzję Wykonawców o ewentualnym przystąpieniu do postępowania w 

zad.9.  

Wszystkie oferty będą oceniane pod kątem spełniania warunków określonych w SIWZ oraz opisanych szczegółowo w 

Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 5, zad.9.  

Pytania od Wykonawcy 4: 

1. Pytanie nr 1 –dotyczy Siwz  

Czy w kwestii terminu dostawy chodzi o dni robocze? 

Odpowiedź: Termin wykonania zamówienia zgodnie z rozdz. II pkt.1 SIWZ wynosi maksymalnie 28 dni od daty 
podpisania umowy, nie są to dni robocze. 

2. Pytanie nr 2 – dotyczy pakiet nr 1 zadanie nr 1  

Zamawiający przy opisie zamówienia Mysia interleukina 3 (IL-3) w kolumnie III w opisie umieścił objętość 100 ug.  
 
Czy Zamawiający może potwierdzić, że nie zaszła  pomyłka i istotnie chodzi o produkt o takiej objętości, a nie o 10ug? 
 



 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie popełnił błędu w Opisie Przedmiotu Zamówienia  ( załącznik nr 5 do SIWZ ). W Pakiecie 
1, zadaniu 1, podana objętość 100 ug dla odczynnika jest prawidłowa. 

 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 

Dr hab. Daniel Krowarsch  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


