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Łódź, dnia 25 stycznia 2019 r. 

BNP/ZP-1/2019                                                                     

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia 

publicznego na „Dostawę odczynników chemicznych 

oraz materiałów zużywalnych do badań”  

nr BNP/ZP-1/2019 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANY SIWZ 

Zamawiający informuje, że w dniach 22, 23 i 24 stycznia br. wpłynęły do niego zapytania dotyczące treści 

Specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej „SIWZ” w prowadzonym postępowaniu w 

trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę odczynników chemicznych oraz materiałów 

zużywalnych do badań” nr BNP/ZP-1/2019. 

Działając na  postawie art. 38 ust. 1, 2, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U.18.1986 z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadane 

pytania: 

Pytanie nr 1 

Dotyczy części nr 1 poz. 2,3,5,7 

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie wyżej wymienionych pozycji do odrębnego zadania, co pozwoli na 

złożenie ważnych i konkurencyjnych cenowo ofert większej liczbie wykonawców. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 1 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 2 

Dotyczy części nr 1 poz. 5   

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie roztworu PBS o pH 6,5-7,1. 
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Odpowiedź na pytanie nr 2 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 3 

Dotyczy części nr 1 poz. 7 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie roztworu Triton X 100 w opakowaniach 2*50 ml.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 3 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 4 

Dotyczy części nr 2 poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie płytek hodowlanych w opakowaniach po 16 sztuk z odpowiednim 

przeliczeniem ilości (tj. w zaokrągleniu 13 opakowań po 16 sztuk). 

 

Odpowiedź na pytanie nr 4 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 5 

Dotyczy przedmiotu zamówienia Cz. 2 poz. nr 1 

Czy Zamawiający zaakceptuje płytki pakowane po 8 szt.? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 5 

Zamawiający zaakceptuje płytki pakowane po 8 szt. 

 

Pytanie nr 6 

Bardzo proszę o przesłanie w formie edytowalnej załączników  dotyczy sprawa numer BNP/ZP-1/2019. 

 

Pytanie nr 7 

Prosimy o udostępnienie załączników do SIWZ w formie edytowalnej w celu przygotowania przez 

Wykonawcę czytelnej oferty. 

 

 

 



             
Projekt współfinansowany w ramach 1 konkursu w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”,  

Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 
Umowa nr POIR.04.01.04-00-0058/17 zawarta 29.06.2018 

Tytuł projektu : "Projektowanie i wytwarzanie spersonalizowanych implantów medycznych” akronim Custom -ITAP 
 

 
 

 

                                                      
 
 

Biuro Projektu nr POIR.04.01.04-00-0058/17 
POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Instytut Inżynierii Materiałowej, ul. Stefanowskiego 1/15, bud. A18, 90-924 Łódź 

                                       Tel: +48 42 631 30 30, 631 30 33 Strona 3 z 4 

 
Strona 3 z 4 

 
 

Odpowiedź na pytanie nr 6 i 7 

Wszystkie załączniki do SIWZ w formie edytowalnej zostaną opublikowane i będą dostępne na stronie 

internetowej Zamawiającego www.bionanopark.pl w BIP, w zakładce Przetargi w folderze dotyczącym 

niniejszego postępowania od dnia 25 stycznia br. 

 

Pytanie nr 8 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym tylko tych części zamówienia, 

dla których Wykonawca składa ofertę cenową ? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 8 

Zgodnie z treścią pkt. 10.1.3. SIWZ, cyt.: „Zaleca się, aby Wykonawcy przy sporządzaniu oferty korzystali ze 

wzorów formularzy przygotowanych przez Zamawiającego. Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich 

formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez Zamawiającego 

w przygotowanych wzorach”. 

  

Pytanie nr 9 

DOTYCZY CZĘŚCI NR 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby terminy ważności odczynników 

wyszczególnionych zał. nr 1.A.4 do SIWZ wynosiły: pozycja 1: 7 miesięcy; pozycja 2,3,4: 4 miesiące? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 9 

Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie dat ważności odczynników wskazanych w Części nr 4 w 

Załączniku nr 1A.4. do SIWZ w: poz. 1 - 7 miesięcy od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia, poz. 2, 3, 

4 - 4 miesiące od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia 

 

Pytanie nr 10 

DOTYCZY UMOWY (ZAŁ. NR 4): §7 ust. 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary 

umownej do 5%? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 10 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 

 

 

http://www.bionanopark.pl/
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Pytanie nr 11 

DOTYCZY UMOWY (ZAŁ. NR 4): §4 ust. 5 - Czy Zamawiający zgodzi się na udostępnienie strony 

internetowej Wykonawcy na której znajdują się karty charakterystyki i certyfikaty jakości producenta ? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 11 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

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

w niniejszym postepowaniu.  

 

Tym samym: 

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: „Bionanopark” sp. z o.o. ul. Dubois 114/116, 93-465 

Łódź, sekretariat  w godzinach 9°° - 153°.  

 

Nowy termin składania ofert upływa dnia 30 stycznia 2019 r. o godz. 900. 

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 30 stycznia 2019 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 oraz zmiany SIWZ są wiążące dla 

Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, tym samym Wykonawcy 

zobowiązani są do uwzględnienia ww. odpowiedzi i zmian w przygotowanej ofercie. 

 

Stosowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych.   

 

 


