
 
  

Łódź, dnia 24 sierpnia 2020 r. 

BNP/ZP-2/2020 

                                                                     

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Dostawa 
odczynników chemicznych,   do hodowli 
komórkowej, badań genetycznych, testów ELISA   
nr BNP/ZP-2/2020 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

Zamawiający informuje, że w dniu 21 sierpnia 2020 r. wpłynęły do niego zapytania dotyczące treści 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ w prowadzonym postępowaniu w trybie 

przetargu nieograniczonego na „Dostawa odczynników chemicznych,   do hodowli komórkowej, 
badań genetycznych, testów ELISA”, nr BNP/ZP-2/2020. 

Działając na  postawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U.2019.1843 z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadane pytania: 

 
 
Dotyczy: postępowania na dostawę odczynników chemicznych, do hodowli komórkowej, badań 
genetycznych, testów ELISA - nr BNP/ZP-2/2020, CZĘŚĆ NR 3. 
  
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 3? 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. Termin rękojmi za wady wynosi 3 miesiące. Bieg powyższych terminów 
rozpoczyna się w dacie podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru każdej partii.”  
 
 
Odpowiedź na Pytanie 1:  Skoro termin ważności odczynników gwarantowany przez 
Producenta wynosi 3 miesiące, a Wykonawca nie ma wpływu na rzeczywisty termin ważności 
odczynników, to możemy dopuścić zaoferowanie odczynników z terminem ważności min. 3 
miesiące liczone od dnia dostawy (dla części nr 3). 
 
 

 



 

 

Pytanie 2 – dotyczy: Załącznik 1A3 do Zaproszenia (Opis przedmiotu zamówienia) poz. 1  
Czy Zamawiający wskazując opis odczynnika NextSeq Series High Output Kit v2.5 (300) miał na 
myśli produkt o numerze katalogowym 20024908?  
 
Odpowiedź na Pytanie 2: "Tak, Zamawiający wskazując opis odczynnika NextSeq Series High 
Output Kit v2.5 (300) miał na myśli produkt o numerze katalogowym -  20024908."  
Podany numer katalogowy FC-404-2004 dotyczy poprzedniej wersji odczynników NextSeq 
Series High Output Kit (300), którą wycofali ze sprzedaży.  
 

 

 

 
Pytanie 3 – dotyczy: ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Zaproszenia (Wzór umowy) §9 ust. 6  
W związku z tym, iż przedmiotem dostawy są odczynniki, a nie urządzenie uprzejmie prosimy o 
usunięcie zapisu dotyczącego dokumentu gwarancyjnego. 
 
Odpowiedź na pytanie 3:  Wyrażamy zgodę na usunięcie ww. zapisu w treści umowy.  

 
 
Na skutek złożonych pytań, został zmieniony termin składania i otwarcia ofert. 
 

Data zamieszczenia ogłoszenia 24.08.2020 r.; Termin składania ofert 27.08 2020r. do 
godziny 09:30, otwarcie ofert 27.08.2020 o godzinie 10:00.   
 


