
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wrocław, dnia 20 czerwca 2017 roku 

 

 

Uczestnicy Postępowania 

 

Informacja dla Wykonawców 

 

Dotyczy: postępowania nr WB.2410.15.2017.RM o wartości nie przekraczającej 209 tyś euro. 

 

 „Dostawa materiałów plastikowych, materiałów metalowych, szkła laboratoryjnego, butelek szklanych 

oraz rękawic laboratoryjnych -5 pakietów 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 1 

Pytanie nr 1: 

Dotyczy: Materiały metalowe - Pakiet II , Zadanie 1, poz. 3.  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łącznika krzyżowego z żeliwa ciągliwego, chromowanego 

do prętów statywu o maksymalnej średnicy 36 mm? 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na taką zmianę. 

Odpowiedź na zapytania 2 

Dotyczy: Pakiet I „Produkty laboratoryjne z tworzyw sztucznych” zadanie 1: 

Pytanie nr 1: 

Czy Zamawiający dopuści, by „Probówki reakcyjne o pojemności 1,5 ml” były pakowane po 1000 sztuk? 

Uzasadnienie: 



 

 

W naszej ofercie znajdują się tego typu produkty, jednak pakowane po 1000 sztuk. Produkt jest niesterylny, 

więc zmiana ilości sztuk w opakowaniu nie wpłynie znacząco na komfort pracy,  

a sumaryczna liczba sztuk będzie zgodna z liczbą wyspecyfikowaną przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Tak, zamawiający dopuszcza aby probówki reakcyjne o pojemności 1,5 ml były pakowane po 1000 sztuk. 

Odpowiedź na zapytania 3 

Dotyczy: Pakiet I - Zadanie 12, poz. 1, 2, 3. 

Pytanie 1 

Zwracamy się z prośbą o usunięciu z  opisu w pozycji 1, 2, 3 wymogu iż butelki powinny być wolne od 

RNA/DNA i substancji cytotoksycznych gdyż butelki firmy Falcon nie spełniają tego oczekiwania. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na butelki, które nie spełniają  wymogu wolnych od RNA/DNA  

i substancji cytotoksycznych. 

 

Pytanie 2 - dotyczy wzoru umowy  - § 8 ust. 1.1 

Zapisy w § 8 ust. 1 pkt 1) w obecnym brzmieniu nakładają na Wykonawcę kary umowne naliczane od 

całkowitej wartości brutto umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu tj. zmianę kary 

umownej od wartości brutto zamówionych a nie dostarczonych produktów za każdy dzień zwłoki? 

Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w umowie. 

 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 

Dr hab. Daniel Krowarsch 

 

 

Dziekan Wydziału Biotechnologii 

 

 

  

  

 


