
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wrocław, dnia 06 października  2017 roku 

 

 

Uczestnicy Postępowania 

 

Informacja  nr 1 dla Wykonawców 

 

Dotyczy: postępowania nr WB.2410.31.2017.RM o wartości nie przekraczającej 209 tyś euro. 

 

Pn: „Dostawa odczynników laboratoryjnych z podziałem na V 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.” przeprowadzanego zgodnie z 

postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 

z 2015 r., poz. 2164, z późniejszymi zmianami).” 

 

Dotyczy; Pakiet 3, zadanie 2, pozycja 2 

Odpowiedź na zapytania od Wykonawcy 1 

Pytanie nr 1: 

Przedstawiony opis wskazuje na produkt, który jest jednak dostarczany w opakowaniu do rekonstytucji na 

0,5ml. Czy Zamawiający utrzymuje zapis o opakowaniu do rekonstytucji na 1ml? Jeśli tak to czy 

Zamawiający dopuszcza dostarczenie 4 opakowań po 0,5 ml w zamian za 2 opakowania po 1ml? 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na taka zmianę. 

 

Odpowiedź na zapytania od Wykonawcy 2 

Dotyczy: Pakietu I, ZADANIA NR 4: 

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na składanie zamówienia na materiały biologiczne ATCC na 

formularzu zamówienia wg wzoru producenta (w załączeniu)? 



 

 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na złożenie zamówienia dodatkowo na formularzu 

producenta po podpisaniu umowy. 

  

2.       Czy wyrażają Państwo zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 25 dni roboczych? 

Wyjaśnienie: Nie wszystkie pozycje mamy stale w magazynie. W momencie, gdy towaru nie ma na 

stanie, musimy go wcześniej sprowadzić z magazynu ATCC w USA, przewidywany termin realizacji 

w takim przypadku wynosi do 5 tygodni. 

 Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę.  

 

3.       Czy zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie następujących produktów dla pozycji nr 1-3?  

-          Poz.1: ATCC-CRL-1772 (karta produktu do wglądu w załączniku); 

-          Poz.2: ATCC-CRL-3242 (karta produktu do wglądu w załączniku); 

-          Poz.3: ATCC-CRL-1658 (karta produktu do wglądu w załączniku). 

 Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wszystkie zaproponowane produkty  (pozycja 1-3), 

ponieważ są zgodne z Opisem przedmiotu Zamówienia. 

 

4.       Czy zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie produktów z pozycji nr 1-3 z zadania nr 4 bez 

terminów ważności?  

Wyjaśnienie: ATCC nie określa terminów ważności dla linii komórkowych. Jednocześnie 

informujemy, że zgodnie z MTA ATCC zobowiązuje się do udzielenia 30 dniowej gwarancji od daty 

wysyłki na przeżywalność materiałów biologicznych ATCC (komórek, mikroorganizmów), pod 

warunkiem postępowania zgodnego z dostarczoną instrukcją. Jakiekolwiek inne cechy linii 

komórkowych ATCC nie są objęte gwarancją producenta ani Wykonawcy. 

 Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie produktów z pozycji nr 1-3 z pakietu I, 

zadania nr 4 bez terminów ważności, jednak z 30 dniową gwarancją od daty wysyłki na przeżywalność 

materiałów biologicznych. 

  

5.       Czy akceptują Państwo następujące daty ważności dla odczynników: 

-          Poz. 4 - ATCC-30-2002 – 30/06/2018; 

-          Poz. 5 - ATCC-30-2030 – 28/02/2019? 

Odpowiedź:  Tak,  Zamawiający zaakceptuje wskazane daty ważności dla odczynników z pozycji 4 i 5. 



 

 

 WZÓR UMOWY:  

 6.       We wzorze umowy w § 5, pkt. 7 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 wyraża zgodę na wydłużenie terminu wymiany reklamowanego towaru z 10 

dni roboczych na 25 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 jest niemożliwy do dotrzymania, realnym 

natomiast jest termin do 5 tygodni (25 dni roboczych). 

 Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na taką zmianę w umowie odnośnie pakietu I, zadania 4. 

 

7.       We wzorze umowy w § 5, pkt. 11 widnieje zapis: „Odbiór dostawy nastąpi na postawie protokołu 

zdawczo-odbiorczego, sporządzonego przez Wykonawcę w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 

jeden dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.” 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dosłanie protokołu zdawczo-odbiorczego w oddzielnej 

przesyłce, wraz z wystawioną fakturą VAT? 

Uzasadnienie: Niestety nie jesteśmy w stanie wysłać protokołu wraz z towarem. Wynika to z 

ograniczeń technicznych: produkty ATCC wysyłane są do klientów końcowych bezpośrednio z 

magazynu centralnego w Anglii, natomiast po wysłaniu paczki nasz system automatycznie wystawia 

fakturę VAT, którą wysyłamy w oddzielnej przesyłce z naszego biura w Polsce. Nie jesteśmy więc w 

stanie wysłać produktów wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym w jednej paczce. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dosłanie protokołu zdawczo-odbiorczego w oddzielnej 

przesyłce, jednak protokół zdawczo-odbiorczy powinien zostać podpisany przez Strony umowy przed 

wystawieniem faktury VAT. 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 

 

Dr hab. Daniel Krowarsch 

 

 

 

 

  

  

 


