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Łódź, dnia 05 grudnia 2019r. 

BNP/ZP-8/2019 

                                                                     

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego pn.” Dostawa 
odczynników chemicznych, do hodowli 
komórkowej, badań genetycznych, testów ELISA, nr 
BNP/ZP-8/2019. 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ  

MODYFIKACJA TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT 

Zamawiający informuje, że wpłynęły do niego zapytania dotyczące treści ZAPROSZENIA DO 
SKŁADANIA OFERT w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843) 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,  BNP/ZP-8/2019. 

Pytanie 1 

Proszę o informację, czy wyrażacie Państwo zgodę na oferowanie produktów równoważnych, 
czy tylko tych wskazanych z nr. kat.? Chodzi o pakiety 9-11, ale też nie wszystkie pozycje. 

Odpowiedź na Pytanie 1 – Modyfikacja Zaproszenia do składania ofert. 

Niniejszym Zamawiający wyraża zgodę na produkty alternatywnych firm w odniesieniu do 
Załącznika 1A9 i 1A11; Zamawiający modyfikuje treść Załączników1A9 i 1A11;    
 
Zamawiający nie wyraża zgody na produkty alternatywnych firm w odniesieniu do Załącznika 
1A10 i oczekuje  produktów firmy Eppendorf.  
 

Pytanie 2   

Dotyczy treści zaproszenia rozdział 3, ustęp 3.3  oraz wzoru umowy, §9, ustęp 5 - część 8  
W treści zaproszenia jest mowa o minimum 3 miesiącach terminu ważności od daty dostawy 
Natomiast w umowie zamawiający zapisał: „Termin gwarancji wynosi 12 miesięcy, licząc od daty 
dostawy każdej partii objętej realizowanym zamówieniem. Termin rękojmi za wady wynosi 12 
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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 8  dla których termin gwarancji wynosi 
minimum 75% maksymalnego terminu podanego przez producenta, 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 na Pytanie 2 – Modyfikacja Zaproszenia do składania ofert.  

§ 9 ustęp 5 wzoru umowy, przyjmuje brzmienie: 

Termin gwarancji Przedmiotu zamówienia w odniesieniu do części 1-7 i części 9-12  wynosi 6 
miesięcy, dla części 8 termin gwarancji wynosi 3 miesiące. Okres rękojmi wynosić będzie 12  
miesięcy dla całości Przedmiotu zamówienia. Bieg powyższych terminów gwarancji i rękojmi 
rozpoczyna się w dacie podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru każdej partii.   

§ 2 ustęp 2 wzoru umowy, przyjmuje brzmienie: 

Termin gwarancji odczynników chemicznych – o ile nie został wskazany przez Zamawiającego w opisie 
poszczególnych odczynników w Załącznikach nr 1A.1 – 1A17 oraz 1A.9 - 1A.12 wynosi 6 miesięcy, a 
gwarancja odczynników w Załączniku nr 1A.8. do Zaproszenia do składania ofert,  winien wynosić min. 3 
miesiące od dnia dostawy odczynnika, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.   
 

 

Pytanie 3    

Dotyczy wzoru umowy, §9 ustęp 7 – część 8.     

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 na Pytanie 3 Modyfikacja Zaproszenia do składania ofert. 
 
§ 9 ustęp 7 wzoru umowy przyjmuje następujące brzmienie: 



 

 

„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 3/3 

Braki ilościowe lub wady jakościowe stwierdzone w dostawie, Zamawiający reklamuje niezwłocznie. 
Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do uzupełnienia braków lub usunięcia wad niezwłocznie, nie 
później jednak niż w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania wezwania. W przypadku reklamacji 
odczynnika sprowadzanego, Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji reklamacji przez 
Wykonawcę po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym w odniesieniu do wszystkich części.  

 
Pytanie nr 4 

Dotyczy Zadania nr 1A7 

Czy Zamawiający mógłby podać wymaganą wielkość opakowania dla produktu o nr kat. A9647? 

Odpowiedź na Pytanie 4 Modyfikacja Zaproszenia do składania ofert. 

Zamawiający oczekuje opakowania dla produktu o nr kat. A9647 o wielkości 100g. 

Pytanie nr 5  

Prośba o wyjaśnienie treści Zaproszenia. 

W nawiązaniu do specyfikacji przedstawionej w Załączniku nr 1A7 do Zaproszenia 

o nr. wymienionym powyżej, uprzejmie prosimy o informację, jaka wielkość opakowania  

produktu o nr. katalogowym A9647 jest przedmiotem zamówienia. Producent oferuje 

następujące wielkości opakowań: 10 g, 50 g, 100 g, 500 g, 1 kg. Prosimy o wskazanie wielkości 

opakowania w opisie przedmiotu zamówienia w załączniku 1A7. 

Odpowiedź na Pytanie 5 Modyfikacja Zaproszenia do składania ofert. 

Zamawiający oczekuje opakowania dla produktu o nr kat. A9647 o wielkości 100g. 

Zamawiający modyfikuje  Przedmiot Zamówienia w zakresie ilości części.  

Wskazana ilość 11 części   zostaje zmieniona na ilość 12 części.    

 

Wyjaśnienia i zmiany treści Regulaminu dokonane przez Zamawiającego są wiążące dla 

Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, tym samym Wykonawcy 

zobowiązani są do uwzględnienia ww. modyfikacji i odpowiedzi Zamawiającego w przygotowanej 

ofercie. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert ustalony na dzień 10 grudnia 

br. nie ulega zmianie.  

 
 


