
 

 

 

 

 

 

         Wroclaw,02 lutego 2017 

 

Uczestnicy Postępowania 

Postępowanie nr WB.2410.1.2017.RM 

Informacja nr 2 dla Wykonawców 

Do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla pakietów zadań pn.: „Produkty 

laboratoryjne z tworzyw sztucznych, produkty chemiczne wysokowartościowe i różne, peptony  

i substancje białkowe, enzymy, immunoglobuliny, odczynniki do elektroforezy oraz kultury 

mikrobiologiczne 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.” 

 

Odpowiedź na zapytania od Wykonawcy nr 3 

1. Dotyczy pakietu nr II, zadania nr 1, pozycji 1 i 2. 

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający określając jako jednostkę masy 

mililitry, natomiast jako ilość 50 ( dla pozycji 1) oraz 30 ( dla pozycji 2 ) nie popełnił 

błędu. Zapis taki sugeruje, iż Zamawiający ma intencję zakupić odpowiednio 50 i 30 

ml produktu, który używany jest w znacznie większych ilościach i sprzedawany w 

większych opakowaniach. Czy Zamawiający miał na myśli 50 sztuk produktu w 

opakowaniach 500ml dla pozycji 1 i 30 sztuk produktu w opakowaniach 500ml dla 

pozycji 2? 

Odpowiedź:  

Tak, Zamawiający miał na myśli, że w pozycji 1, chodzi o 50 sztuk po 500 ml, a w pozycji 3, 

chodzi o 30 sztuk po 500 ml. 

2. Dotyczy pakietu nr I, zadania nr 4, pozycji 1-5  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie odczynników z pozycji 1,2,3,4,5 do 

osobnego zadania? Zadanie 4 zawiera w pozycji 6 produkt od innego producenta niż 

producent kolumienek ZEBA. W związku z powyższym prosimy o rozdzielenie 

pakietu  



 

 

i utworzenie oddzielnego pakietu dla wymienionych pozycji, co umożliwi złożenie 

konkurencyjnych, korzystnych cenowo ofert. 

Odpowiedź:  

Nie, zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie zadania. 

3. Dotyczy pakietu nr VII, zadania nr 1, pozycji 1. 

Prosimy o wyjaśnienie co rozumieją Państwo pod określeniem „sztuka” jako jednostki 

masy. Uprzejmie informujemy, iż producent oferuje komórki kompetentne 

konfekcjonowane w opakowaniu zawierającym 20x50ul. Czy Zamawiający chce 

zamówić zatem 1 opakowanie produktu czy też 20 opakowań produktu (każde 

zawierające 20x50ul bakterii kompetentnych)? 

Odpowiedź:  

Zamawiający chce zamówić jedno opakowanie produktu zawierające 20 probówek w każdej 

po 50 ul  bakterii kompetentnych. 

 

4. Dotyczy wzoru umowy §5, ustęp 8. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie tego zapisu o: 

„ lub Wykonawca zapewni stały dostęp Zamawiającemu ( 24h, 7 dni w tygodniu ) do 

kart charakterystyki produktu oraz deklaracji na swojej stronie internetowej, a na 

żądanie Zamawiającego niezwłocznie dostarczy drogą emailową lub w formie 

wydrukowanej.“ 

  

Prośbę swoją motywujemy tym, iż w przypadku naszej firmy proces realizacji 

zamówienia nie przewiduje dostarczania w/w dokumentów wraz z towarem. Ze 

względów na politykę ekologiczną firmy udostępniamy wymagane dokumenty w 

formie elektronicznych plików na naszej stronie.  

Odpowiedź:  

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na taki zapis w umowie. 

5. Dotyczy wzoru umowy §5, ustęp 10. 

Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu wymiany lub 

uzupełnienia z 10 dni roboczych na 18 dni roboczych. 

Prośbę swoją motywujemy tym, iż nasz asortyment jest produkowany i 

magazynowany poza granicami kraju. 

Odpowiedź:  

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu z 10 dni roboczych na 18 dni 

roboczych. 



 

 

 

6. Dotyczy wzoru umowy §7, ustęp 1. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany w ramach 

reklamacji z 14 dni do 21 dni?  

Prośbę swoją motywujemy tym, iż w przypadku złożenia reklamacji  niezbędne jest 

przeprowadzenie samej analizy słuszności reklamacji. Biorąc pod uwagę ten aspekt 

jak również i fakt iż nasze produkty magazynowane są poza granicami kraju, podany 

tutaj termin zda się niewystarczającym i naraża Wykonawcę na ponoszenie kar 

umownych tytułem nieterminowej realizacji. 

Odpowiedź:  

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu wymiany w ramach 

reklamacji z 14 na 21 dni. 

7. Dotyczy wzoru umowy §9, ustęp 1, podpunkt 1) 

Zamawiający zapisał: 

„W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Zamawiający ma 

prawo do naliczania następujących kar umownych: 

1) za nieterminową dostawę przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wartości 

brutto umowy za każdy dzień opóźnienia, a jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej 

niż 10 dni w wysokości 0,4% za każdy dzień. Jeżeli opóźnienie będzie trwało 

dłużej niż 30 dni Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy” 

 

Uprzejmie prosimy o korektę w/w zapisu tak by brzmiał:  

„W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Zamawiający ma 

prawo do naliczania następujących kar umownych: 

2) za nieterminową dostawę przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wartości 

brutto umowy produktu pozostającego w zwłoce za każdy dzień opóźnienia, a 

jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 10 dni w wysokości 0,4% za każdy 

dzień. Jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 30 dni Zamawiający ma prawo 

rozwiązać umowę z przyczyn zależnych od Wykonawcy” 

Odpowiedź:  

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę w umowie, jest nieuzasadniona w tym 

postępowaniu, ponieważ wyklucza się dostawy częściowe ( §5, ustęp 3 umowy ). 

 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 

dr hab. Daniel Krowarsch 


