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Łódź, dnia  29 listopada 2018 r. 

  

BNP/ZP-6/2018 

                                                                     

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia 

publicznego pn. „Dostawa drobnego sprzętu 

laboratoryjnego, odczynników chemicznych,  

szkła laboratoryjnego, materiałów zużywalnych oraz 

linii komórkowych”  nr BNP/ZP-6/2018 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 3   

Zamawiający informuje, że w dniach 28 i 29 listopada br. wpłynęły do niego zapytania (od Wykonawców) 

dotyczące treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu w trybie 

przetargu nieograniczonego pn.  „Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, odczynników chemicznych, 

szkła laboratoryjnego, materiałów zużywalnych oraz linii komórkowych”,  nr BNP/ZP-6/2018. 

Działając na  postawie art. 38 ust. 1, 1a, i 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U.2018.1986) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi  

na zadane pytania i dokonuje modyfikacji: 

1. Dot. częsci 6., poz. 8 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie  

tej pozycji? 

Ad.1 Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie tej pozycji. 

 

2. Dot. części 7, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  produktu w opakowaniu 

1000 sztuk 

 

Ad. 2 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w opakowaniu 1000 szt. jeśli 

ilość sztuk produktu będzie wynosiła 150 i każda pipeta serologiczna (każda sztuka) będzie 

pakowana indywidualnie. 

 

 



 

 

„Bionanopark” sp. z o.o. 
Łódź 93-465,  
ul. Dubois 114/116 

NIP 7251870050  REGON 473214329 
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia  
XX Wydział KRS 0000187053  Kapitał zakładowy 43 149 000 zł 

tel. (+48) 42 280 76 .76 
fax (+48) 42 684 50 00 
biuro@bionanopark..pl 

www.bionanopark.pl Strona 2/2 

 

ODPOWIEDŹ  NA PYTANIE 4   

 

 

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z zadania nr 3 pozycji o numerach od 15-25 oraz 

pozycji 27. Prośbę swą motywujemy tym,  iż wydzielenie pozycji do osobnego pakietu umożliwi 

Zamawiającemu zebranie większej ilości ofert tj. zwiększy konkurencyjność i zapewni możliwie 

najniższą cenę za opisane produkty.    

 

Ad. 1  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert  

w niniejszym postępowaniu.  

 

 

Podany termin składania i otwarcia ofert  odpowiednio - 3 grudnia 2018 r. o godz. 900  i  o godz. 930   

-  ulega zmianie. 

 

Nowy termin składania  ofert  został ustalony na  dzień 4 grudnia 2018 r. o godz. 900 .  

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 4 grudnia 2018 r. o godz. 930 w siedzibie  Zamawiającego – „Bionanopark” 

sp. z o.o., ul. Dubois 114/116, 93-465 Łódź, Sala Konferencyjna I piętro.   

 

 

Odpowiedzi na pytania udzielone przez Zamawiającego są wiążące dla Wykonawców 

ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, tym samym Wykonawcy zobowiązani  

są do uwzględnienia ww. odpowiedzi Zamawiającego w przygotowanej ofercie. 

 

 


