
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Postępowanie nr WB.2410.14.2019.RM 

 
Wrocław, dnia 05 sierpnia 2019 roku 

 
Uczestnicy Postępowania  

 
Dotyczy: „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 2018 r., poz. 1986 ze zmianami ) 

 

 Informacja nr 1 dla Wykonawców 

Uniwersytet Wrocławski, jako Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania, na które 

udziela się odpowiedzi w trybie art. 38 ust.1 i 2 Ustawy PZP. 

Pytania od Wykonawcy 1: 

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa przetargu, nr sprawy: WB.2410.14.2019.RM, uprzejmie prosimy o odpowiedź na 
następujące pytania dotyczące Zadania 5,6 oraz wzoru umowy:  

ZADANIE 5: 

1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie produktu z zadania 5 bez terminu 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: Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie produktu z zadania 5 bez terminu ważności, przy 
jednoczesnym udzieleniu 30 dniowej gwarancji od daty wysyłki na przeżywalność materiałów biologicznych. 

2. Czy w przypadku wyboru naszej oferty Zamawiający złoży zamówienie na załączonym formularzu zamówienia 
 (lub dołączy wypełniony formularz jako załącznik do Państwa zamówienia)? 

 Odpowiedź: W przypadku wyboru oferty Zamawiający może złożyć zamówienie dodatkowo na załączonym 
formularzu zamówienia. 

 



 

 

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy produktu z zadania 5 z 21 dni od podpisania umowy na 

35 dni od podpisania umowy? 

Wyjaśnienie: Produkt ten nie znajduje się na stałe na stanie w naszym magazynie centralnym, w związku z czym 21-dniowy termin 
dostawy jest niemożliwy do dotrzymania, realnym natomiast jest termin do 5 tygodni (35 dni). 

 Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy na 35 dni od podpisania umowy. 

ZADANIE 6: 

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

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu o nr kat. ATCC-30-2002,  

 

2.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu o nr kat. ATCC-30-2002 z minimum 3-miesięcznym 
okresem ważności od daty dostawy?  

Wyjaśnienie: ATCC wprowadza nową serię pożywek/suplementów do dystrybucji często na ok. 3 miesiące przed 
końcem okresu ważności poprzedniej serii. 

Odpowiedź: Tak Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu z 3-miesięcznym okresem ważności. 

3.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy produktu z zadania 6 z 21 dni od podpisania umowy 

na 35 dni od podpisania umowy? 

Wyjaśnienie: Produkt ten nie znajduje się na stałe na stanie w naszym magazynie centralnym, w związku z czym 21-dniowy termin 
dostawy jest niemożliwy do dotrzymania, realnym natomiast jest termin do 5 tygodni (35 dni). 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy na 35 dni od podpisania umowy. 

 

WZÓR UMOWY: 

1.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.” 

do dotrzymania, realnym natomiast jest standardowy termin realizacji zamówienia, czyli do 25 dni roboczych. Czy Zamawiający 
wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany reklamowanego towaru z zadania 5 oraz 6 z 10 dni do 25 dni roboczych? 
Wyjaśnienie: 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 

 Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na taka zmianę umowy. 

 

 

 

 



 

 

Pytania od wykonawcy 2: 

Dotyczy części 11: 

Pytanie 1, pozycja 1: Czy zamawiający zgadza się na dostarczenie produktu pakowanego po 100G? 

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na dostarczenie produktu pakowanego po 100 g. Wymagany w specyfikacji 
rodzaj pakowania: 1 kg. 

Pytanie 2, pozycja 2:  Czy zamawiający zgadza się na dostarczenie produktu pakowanego po 25G? 

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na dostarczenie produktu pakowanego po 25 g. Wymagany w specyfikacji 
rodzaj pakowania: 100 g.  

Pytanie 3, pozycja 5: Czy zamawiający zgadza się na dostarczenie produktu pakowanego po 50G? 

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na dostarczenie produktu pakowanego po 50g. Wymagany w specyfikacji 
rodzaj pakowania: 100 g. 

Pytanie 4, pozycja 9: Czy zamawiający zgadza się na dostarczenie produktu pakowanego po 1kg? 

Odpowiedź: Zgodnie ze specyfikacją Zamawiający zgadza się na dostarczenie produktu pakowanego po 1 kg. 

Pytanie 5, pozycja 10: Czy zamawiający zgadza się na dostarczenie produktu pakowanego po 2,5 Kg? 

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na dostarczenie produktu pakowanego po 2.5kg. Wymagany w specyfikacji 
rodzaj pakowania: 5 kg. 

Pytanie od Wykonawcy 3 

1. Dotyczy wzoru umowy §5, ustęp 11 – zadanie 1 i 20. 
 Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu wymiany lub uzupełniona z 10 dni roboczych na 18 dni roboczych. 

 
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 z 10 dni roboczych na 18 dni roboczych. 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji 

Dr hab. Daniel Krowarsch  

 

  

 

 

 

 

 

 

 


