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        Łódź, dnia 11.01.2019 r.  

  

BNP/ZP-7/2018 

                                                                     

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia 

publicznego pn. „Dostawę odczynników chemicznych, do 

hodowli komórkowej, badań genetycznych,  testów ELISA”  

nr BNP/ZP-7/2018. 

 

MODYFIKACJA ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT     

Zamawiający informuje, że w dniach od 7 do 10 stycznia 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-7/2018, 

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.”  
 

W zamieszczonej w dniu 2 stycznia 2019 r. przez Zamawiającego dokumentacji na stronie internetowej, 

Spółka „Bionanopark”  dokonała podziału Przedmiotu zamówienia na 5 części tematycznie – wg tematu 

badań. Po zamieszczeniu dokumentacji niniejszego postępowania w tym m.in. 5 (pięciu) załączników 

stanowiących opis Przedmiotu Zamówienia, Wykonawcy przekazali do Zamawiającego pisma z pytaniami 

(jak poniżej), w których wnioskowali o dokonanie innego podziału Przedmiotu zamówienia, szczególnie o 

wyłączenie niektórych pozycji z danej części i utworzenie nowej części – pakietu. 

I  Modyfikacja opisu Przedmiotu Zamówienia – załączników.  

Mając na uwadze powyższe Zamawiający uznał, że należy dokonać innego podziału Przedmiotu 

Zamówienia, tj. podziału wg producentów, aby odczynniki od każdego z producentów znajdowały 

się w osobnych 15 plikach.  

Tym samym dokonana przez Zamawiającego modyfikacja  opisu Przedmiotu Zamówienia skutkuje 

sporządzeniem  15 (piętnastu) załączników, odpowiednio do 15 części Przedmiotu Zamówienia w  
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Załącznikach 1A1 – 1A15, w odniesieniu do których Wykonawcy mogą składać oferty na jedną lub kilka 

części.   

Z uwagi na modyfikację załączników  wg producentów,  Zamawiający wydłuża termin składania 

ofert.   

Ustalony termin składania ofert na dzień 14.01. 2019 r. o godz. 900    ulega zmianie. 

Nowy termin składania ofert upływa 18.01. 2019 r. o godz. 900  .    

Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.01.2019 r.  o godz. 930 w siedzibie Zamawiającego – „Bionanopark” sp. z 

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

 

II Modyfikacja Formularza Ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do  Zaproszenia.   

Do złożenia oferty, należy skorzystać ze zmodyfikowanego Formularza Ofertowego uwzględniającego 

15 części.  

Oferty złożone na Formularzu Ofertowym sprzed modyfikacji zostaną odrzucone jako sprzeczne z 

treścią  Zaproszenia. 

Oferty, w których nie zostaną wycenione wszystkie pozycje Przedmiotu zamówienia  – wszystkie 

odczynniki, znajdujące się w danej części, zostaną także odrzucone, jako sprzeczne z treścią  

Zaproszenia. 

 

III   Modyfikacja w treści Zaproszenia do składania ofert. 

Zamawiający informuje, że postanowienia w treści Zaproszenia do składania ofert stanowiące o 

Przedmiocie Zamówienia znajdującego się w pięciu częściach ulegają zmianie, wskazując, że opis 

Przedmiotu Zamówienia po modyfikacji jest podany w 15 (piętnastu) załącznikach.  

Wszystkie składniki cenowe oraz rubryki wskazane w Załączniku nr 1 - Formularz Ofertowy oraz w 

Załącznikach  nr 1A.1. i/lub do 1A.15OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Arkusz kalkulacyjny określający 

cenę oferty muszą być wpisane w wyznaczonych miejscach odpowiednio liczbą i słownie w szczególności 

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kolumn 6-10 każdej części na którą składa ofertę.   

Natomiast wartość brutto z ostatniej pozycji każdego Załącznika 1A1 – 1A15, gdzie jest napisane 

brutto suma pozycji 1- ……..,  należy przenieść do Zmodyfikowanego Formularza Ofertowego dla 

danej części.  
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IV  Treść złożonych pytań do Zamawiającego przez Wykonawców:  

1. Pytanie z dnia 7 stycznia 2019 r.  

 Czy zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 1-8 z pakietu/załącznika 1A2 i stworzenie 

osobnego pakietu? Prośbę swą argumentujemy tym, że pozostałe produkty znajdujące się w pakiecie nie 

znajdują się w naszym portfolio sprzedażowym, co skutkuje brakiem możliwości złożenia oferty w danym 

zadaniu.  

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dokonał modyfikacji opisu Przedmiotu zamówienia. 

2. Pytanie z dnia 8 stycznia 2019 r.  

Dotyczy pakietu nr 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie niżej wskazanych produktów do oddzielnego 

pakietu: 

Pozycja 5: Human panel I+II, V5, miRCURY  LNA miRNA miRNome PCR Panel, YAHS-312Y  

Pozycja 6: miRCURY™ LNA™ Universal RT  microRNA PCR -Universal cDNA Synthesis kit II, 

203301 

Pozycja 7: miRCURY LNA miRNA QC PCR Panel, YAHS-999Y 

Pozycja 8: miRCURY™ LNA™ Universal RT microRNA PCR -ExiLENT SYBR®  Green master mix, 

339347 

Pozycja 11: miRNeasy Serum/Plasma  Advanced Kit , 217204 

Pozucja 12: miRCURY LNA™ Universal RT  microRNA PCR, RNA Spike-in kit, 203203 

Są to produkty do analiz miRNA i tylko jedna firma może zaoferować całość odczynników do tych 

analiz. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dokonał modyfikacji opisu Przedmiotu 

zamówienia. 

 

3. Pytanie z dnia 8 stycznia 2019 r.  

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie załączników do ww. postępowania w wersji edytowalnej. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dokonał modyfikacji opisu Przedmiotu zamówienia i 

zamieszcza forma edytowalną. 

4. Pytanie z dnia 8 stycznia 2019 r.  

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie odrębnego pakietu z Części nr 3 – załącznik nr 1A.3 dla 
pozycji: 1, 2, 6, 8, 11 oraz 17? 



 

 

„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 43 559 000 zł 

tel. (+48) 42 280 76 .76 

fax (+48) 42 684 50 00 

biuro@bionanopark..pl 

www.bionanopark.pl Strona 4/5 

Pozwoliłoby to na wzięcie udziału w postępowaniu naszej firmy oraz zwiększeniu konkurencyjności 
oferty. 

 Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dokonał modyfikacji opisu Przedmiotu zamówienia. 

5. Pytania z dnia 10 stycznia 2019 r.  

1. Dotyczy części 1 – pozycje nr 1, 2, 3 i 4 – produkty firmy Thermo Fisher Scientific 
Uprzejmie prosimy o wydzielenie wyżej wymienionych pozycji których  producentem jest Thermo 
Fisher Scientific  do osobnego pakietu.  
Pakiet 1 zawiera również produkty od innych producentów.  
W związku z tym iż autoryzowany przedstawiciel Thermo Fisher Scientific nie prowadzi 
odsprzedaży, jak również nie oferuje odczynników innych marek, złożenie oferty na cały pakiet  
jest niemożliwe.  
W związku z powyższym prosimy o rozdzielenie pakietu i utworzenie oddzielnego dla 
wymienionych pozycji. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dokonał modyfikacji opisu Przedmiotu 
zamówienia.  
 

2. Dotyczy części 3 – pozycje nr 3, 4, 5, 9, 10 i 16 – produkty firmy Thermo Fisher Scientific 
Uprzejmie prosimy o wydzielenie wyżej wymienionych pozycji których  producentem jest Thermo 
Fisher Scientific  do osobnego pakietu.  
Pakiet 1 zawiera również produkty od innych producentów.  
W związku z tym iż autoryzowany przedstawiciel Thermo Fisher Scientific nie prowadzi 
odsprzedaży, jak również nie oferuje odczynników innych marek, złożenie oferty na cały pakiet  
jest niemożliwe.  
W związku z powyższym prosimy o rozdzielenie pakietu i utworzenie oddzielnego dla 
wymienionych pozycji. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dokonał modyfikacji opisu Przedmiotu 
zamówienia 
 

3. Dotyczy części 5 – pozycje nr 8 i 9  – produkty firmy Thermo Fisher Scientific 
Uprzejmie prosimy o wydzielenie wyżej wymienionych pozycji których  producentem jest Thermo 
Fisher Scientific  do osobnego pakietu.  
Pakiet 1 zawiera również produkty od innych producentów.  
W związku z tym iż autoryzowany przedstawiciel Thermo Fisher Scientific nie prowadzi 
odsprzedaży, jak również nie oferuje odczynników innych marek, złożenie oferty na cały pakiet  
jest niemożliwe.  
W związku z powyższym prosimy o rozdzielenie pakietu i utworzenie oddzielnego dla 
wymienionych pozycji. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dokonał modyfikacji opisu Przedmiotu 
zamówienia. 
 

4. Dotyczy wzoru umowy, §6, ustęp 1. 
Uprzejmie prosimy o skrócenie terminu płatności z 60 dni na do 30 dni. 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  Zamawiający nie wyraża  zgody.  
 

5. Dotyczy wzoru umowy, §6, ustęp 1. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie w/w paragrafu umowy o następujący zapis? 
„Zamawiający dopuszcza dostarczanie e-faktur drogą elektroniczną na wskazany przez 
Zamawiającego adres e-mail.” 
 
Przekazywanie faktur drogą emailową usprawni proces przekazywania faktur. 
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Odpowiedź Zamawiającego:  Zamawiający nie wyraża  zgody.  
 

6. Dotyczy wzoru umowy, §9, ustęp 5 - część 1 – pozycje  2 i 3  oraz część 5 – pozycja 9 
Zamawiający zapisał: 
„Termin gwarancji wynosi 12 miesięcy, licząc od daty dostawy każdej partii objętej realizowanym 
zamówieniem. Termin rękojmi za wady wynosi 12 miesięcy. Bieg powyższych terminów 
rozpoczyna się w dacie podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru każdej partii.” 
 
Uprzejmie prosimy o korektę w/w zapisu tak by brzmiał: 
„Termin gwarancji wynosi 12 miesięcy za wyjątkiem produktów wymienionych w części 1 – 
pozycje 2 i 3 oraz  produktu z części 5 – pozycja 9 dla których termin gwarancji wynosi 
minimum 10 miesięcy, licząc od daty dostawy każdej partii objętej realizowanym zamówieniem. 
Termin rękojmi za wady wynosi 12 miesięcy. Bieg powyższych terminów rozpoczyna się w dacie 
podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru każdej partii.” 
 
Prośbę swoją motywujemy tym, iż wyżej wymienione odczynniki laboratoryjne charakteryzuje 
krótszy niż zakłada Zamawiający okres gwarancji. 
Pragniemy zauważyć iż przedmiotem zaproszenia są odczynniki laboratoryjne które ze względu 
na swoją budowę fizyko-chemiczną charakteryzuje różne długości terminu gwarancji. 
 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  Zamawiający wyraża  zgodę. Nastąpi modyfikacja postanowień 
umowy  w treści umowy  z wybranym Wykonawcą.  
 

7. Dotyczy wzoru umowy, §9, ustęp 7 – część 1 – pozycje 1, 2, 3 i 4, część 3 – pozycje 3, 4, 5, 9, 
10 i 16, część 5 – pozycje 8 i 9. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany w ramach reklamacji z 14 dni do 
30 dni?  
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 Zamawiającego:  Zamawiający wyraża  zgodę. Nastąpi modyfikacja postanowień umowy  
w treści umowy  z wybranym Wykonawcą. 


