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        Łódź, dnia 21.02.2019 r.  

  

BNP/ZP-2/2019 

                                                                     

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia 

publicznego pn. „Dostawę odczynników chemicznych, do 

hodowli komórkowej, badań genetycznych,  testów ELISA”  

nr BNP/ZP-2/2019. 

 

MODYFIKACJA ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT  - ODPOWIEDZI NA PYTANIA   

Zamawiający informuje, że w dniach od 18 i 10 lutego 2019 r. wpłynęły zapytania od Wykonawców 

dotyczące treści Zaproszenia do składania ofert w postępowaniu pn. „Dostawę odczynników 

chemicznych, do hodowli komórkowej, badań genetycznych,  testów ELISA” nr BNP/ZP-2/2019, 

odpowiednio do treści pkt. 7.4 i 7.5 Zaproszenia do składnia ofert.  

Cyt. „7.4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zaproszenia. Zapytania 

prosimy przesyłać na wskazany adres: przetargi@bionanopark.pl lub faksem na numer 42 684 50 00, z 

jednoczesnym ich przekazaniem w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera.  

Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień dotyczących treści Zaproszenia, jednak nie później niż na 2 
dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 
Zaproszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert.  Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zaproszenia wpłynie po 
upływie terminu składania wniosków lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.         
  
7.5. Treść zapytania i wyjaśnienia zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.bionanopark.pl.”  
 

I   

Zamawiający informuje, że zostają dodane postanowienia w pkt. 11 w zakresie zamieszczenia na 

stronie internetowej Zamawiającego  informacji o Wykonawcach, którzy złożyli oferty i  wysokości cen w 

ofertach. 

Pkt. 11 przyjmuje brzmienie.  

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

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

93-465 Łódź,  sekretariat  w godzinach  9°° - 153°.  
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Oferty można składać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. 18.2188 z późn. zm. ), osobiście lub za pośrednictwem 

posłańca. 

 

11.2. Termin składania ofert upływa dnia  26.02. 2019 r. o godz. 1300. 

 

11.3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.02.2019 r.  o godz.  1400 w siedzibie Zamawiającego – 

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

 

11.4. Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych. 

 

11.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zmierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

 

11.6. Podczas otwarcia ofert zostaną podane informacje dotyczące zawartych w ofercie: 

- nazw (firm) oraz adresów (siedzib) Wykonawców, 

- ceny oferty. 

 

11.7. W sytuacji złożenia oferty po wyznaczonym terminie składania ofert, Zamawiający niezwłocznie 

zwróci ofertę złożoną po terminie. 

11.8  Informacje o których mowa w pkt. 11.6 tj.  

 - nazwy (firm) oraz adresów (siedzib) Wykonawców, 

- ceny oferty, 

zostaną niezwłocznie umieszczone na stronie internetowej.  

 

11.9 Na stronie internetowej zostanie zamieszczona informacja o  rozstrzygnięciu 

postępowania i udzieleniu zamówienia.  

 
II   PYTANIA 

               
CZĘŚĆ NR 5 Pytanie 1 – dotyczy:  
Zaproszenie do składania ofert pkt 3 ppkt 3.3, ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Zaproszenia (Wzór umowy) 
§2 ust. 2, ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Zaproszenia(Wzór umowy) §9 ust. 5.  

 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie odczynników z terminem ważności min. 3 miesiące 
liczone od dnia dostawy dla części nr 5?   
Pragniemy poinformować, iż jest to termin ważności gwarantowany przez Producenta i 
Wykonawca nie ma wpływu na rzeczywisty termin ważności odczynników.  
Gwarantowany termin, jaki deklaruje producent to minimum 3 m-czny termin ważności 
odczynników od daty ich każdorazowej dostawy.  
W takim przypadku prosimy o stosowną modyfikację zapisu pkt 3 ppkt 3.3 w zaproszeniu 
ofertowym i §2 ust. 2 we wzorze umowy oraz zmianę zapisu § 9 ust. 5 we wzorze umowy na: 
Termin gwarancji wynosi 3 miesiące, licząc od daty dostawy każdej partii objętej realizowanym 
zamówieniem.  
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Termin rękojmi za wady wynosi 3 miesiące. Bieg powyższych terminów rozpoczyna się w dacie 
podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru każdej partii.”  
 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę.  
 
 
Pytanie 2–dotyczy: ZAŁĄCZNIK NR 1 DO Zaproszenia (Formularz ofertowy) pkt 9, ZAŁĄCZNIK 
NR 5 Do Zaproszenia (Wzór umowy) § 6ust. 1  
 
Czy Zamawiający dopuści w miejsce wymaganego termin płatności wynoszący 30 dni po 
otrzymaniu oryginału prawidłowo wystawionej faktury? Termin płatności do 60 dni nakłada na 
Wykonawców obowiązek dodatkowego kredytowania Zamawiającego i w efekcie może mieć 
wpływ na wzrost kosztu realizacji zamówienia.  
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody.    
 
 
Pytanie 3–dotyczy: Załącznik 1A5 do Zaproszenia(Opis przedmiotu zamówienia) poz. 1  
Czy Zamawiający wskazując opis odczynnika NextSeq Series High Output Kit v2.5 (300)miał 
namyśli produkt o numerze katalogowym 20024908? 
 

Odpowiedź: 
 

Tak, taki produkt miał na myśli Zamawiający 
Zamawiający wskazując opis odczynnika NextSeq Series High Output Kit v2.5 (300) miał na 
myśli produkt o numerze katalogowym 20024908.  
Wcześniejszy numer 404-2004 był znany Zamawiającemu, gdyż w momencie dokonywania 
opisu Przedmiotu zamówienia i formułowania zamówień jesienią 2018 roku taka byłą jego 
nazwa.  
Natomiast od 1 stycznia 2019 r. ww. produkt figuruje pod nazwą Analityk Genetyka. 
 
III 

Dotyczy: postępowania na Dostawę odczynników chemicznych, do hodowli komórkowej, badań 

genetycznych, testów ELISA, znak sprawy: BNP/ZP-2/2019 

 

Niniejszym działając na podstawie Art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), firma POLGEN Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością  - Spółka Komandytowa z siedzibą w Łodzi, ul. Puszkina 80 

zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (dalej: siwz.) 

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów 

równoważnych. 
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Odpowiedź: 
 

Niniejszym informujemy, że przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzone jest w trybie art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U.18.1986 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” według procedury dla wartości 
przedmiotu zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp tj. poniżej 221.000 EUR tj. poza ustawą PZP, jednakże z 
koniecznością zamieszczenia informacji na stronie Zamawiającego.  

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 

żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.16.1126) zwanym 

dalej „Rozporządzeniem” będzie miało zastosowanie tylko w zakresie wskazanym w treści niniejszego 

Zaproszenia. 

W zakresie nieuregulowanym niniejszym Zaproszeniem do składania ofert zwanym dalej 

„Zaproszeniem”, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz przepisy ustawy Pzp oraz 

akty wykonawcze tylko wskazane w niniejszym Zaproszeniu.   

 

Tym samym Zamawiający nie jest zobligowany do dopuszczania produktów 

równoważnych. 

Generalnie Zamawiający nie dopuszcza zmiany produktów opisanych w kosztorysie 
ofertowym.  
Charakter prowadzonych badań wymaga od Zamawiającego użycie odczynników 
scharakteryzowanych w Zaproszeniu.  
 
W szczególnym przypadku, gdy konkretny produkt jest niedostępny u dostawców, Zamawiający 
dopuszcza produkt równoważny lecz pod określonymi warunkami.  
 
Produkt równoważny musi posiadać parametry nie gorsze niż produkt wskazany w kosztorysie 
ofertowym, po stronie Wykonawcy leży ciężar przedłożenia Zamawiającemu dowodów 
potwierdzających, iż produkt równoważny posiada parametry nie gorsze niż produkt 
wskazany w kosztorysie." 
 
 

 


