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Łódź, dnia 19 czerwca 2019 r. 

BNP/ZP-5/2019 

                                                                     

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia 

publicznego na „Dostawę odczynników chemicznych  

oraz materiałów zużywalnych do badań”  

nr BNP/ZP-5/2019 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ MODYFIKACJA SIWZ 

 

Zamawiający informuje, że w dniach 12, 14 i 17 czerwca 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-5/2019. 

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

publicznych (Dz.U.18.1986 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” Zamawiający udziela następujących 

odpowiedzi na zadane pytanie: 

Pytanie nr 1 

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SIWZ, tj. wzór umowy, § 4 ust. 2. 

 

Pragniemy zwrócić Państwu uwagę, że w przypadku zaproponowania np. 30-dniowego terminu dostawy, 

który jest realnym terminem realizacji, jeżeli zamówienie zostanie złożone np. 30 grudnia 2019 r., nie 

będzie realnie możliwe jego wykonanie w terminie, co wiąże się z naliczeniem kar umownych. 

 

Prosimy o usunięcie zapisu: „(…) nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2019 r.” lub jego zmianę na: 

„(…) nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2019 r., przy czym zamówienie musi wpłynąć w terminie 

umożliwiającym zachowanie ustalonego … - dniowego terminu realizacji.” 

 
Odpowiedź na pytanie nr 1 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu § 4 ust. 2 Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 4 do 

SIWZ.  
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Tym samym zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje następującej modyfikacji w treści 

SIWZ: 

Zapis § 4 ust. 2 Wzoru umowy o dotychczasowym brzmieniu: 

„Przedmiot umowy objęty jednostkowym zamówieniem Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć  

do siedziby Zamawiającego, na swój koszt i ryzyko w ciągu ….. dni (max 30 dni) od dnia złożenia 

zamówienia, o którym mowa w ust. 1, nie później jednak niż do 31 grudnia 2019 r. 

W przypadku realizacji zamówień dotyczących sprowadzenia odczynnika Zamawiający dopuszcza 

wydłużenie terminu realizacji, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym z zastrzeżeniem,  

że dostawa odbędzie się nie później niż do  31 grudnia 2019 r.” 

zostaje zastąpiony zapisem: 
 

„Przedmiot umowy objęty jednostkowym zamówieniem Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć  

do siedziby Zamawiającego, na swój koszt i ryzyko w ciągu ….. dni (max 30 dni) od dnia złożenia 

zamówienia, o którym mowa w ust. 1, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2019 r., przy czym 

zamówienie musi wpłynąć w terminie umożliwiającym zachowanie ustalonego … - dniowego terminu 

realizacji. 

W przypadku realizacji zamówień dotyczących sprowadzenia odczynnika Zamawiający dopuszcza 

wydłużenie terminu realizacji, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym z zastrzeżeniem,  

że dostawa odbędzie się nie później niż do  31 grudnia 2019 r.” 

Pytanie nr 2 

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SIWZ, tj. wzór umowy, § 6 ust. 1.  

Uprzejmie prosimy o uzasadnienie 60-dniowego terminu płatności. W związku z tym, że jako dystrybutor 

posiadamy znacznie krótsze terminy płatności u producenta, tak długi termin płatności faktury 

wystawionej na podstawie umowy naraża nas na niedogodności.  

Prosimy o zmianę terminu płatności na 21 lub 30 dni od daty jej wystawienia lub dostarczenia 

asortymentu wolnego od wad. 

Odpowiedź na pytanie nr 2 

Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni.  

Tym samym zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje następującej modyfikacji w treści 

SIWZ: 

Modyfikacji ulega treść pkt. 9 Załącznika nr 1 do SIWZ Formularz Ofertowy oraz § 6 ust. 1 Wzoru 

umowy stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ, a mianowicie: 

Zapis pkt. 9 Załącznika nr 1 do SIWZ Formularz Ofertowy o dotychczasowym brzmieniu: 

„Akceptuję(emy) warunki płatności ustalone przez Zamawiającego, tj. zapłata za  fakturę wystawioną przez 

Wykonawcę, nastąpi w ciągu 60 dni, licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 

faktury VAT przez Wykonawcę.”   
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zostaje zastąpiony zapisem: 
 

„Akceptuję(emy) warunki płatności ustalone przez Zamawiającego, tj. zapłata za  fakturę wystawioną przez 

Wykonawcę, nastąpi w ciągu 30 dni, licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 

faktury VAT przez Wykonawcę.”   

oraz 

Zapis § 6 ust. 1 Wzoru umowy o dotychczasowym brzmieniu: 

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostawę Przedmiotu umowy objętego jednostkowym zamówieniem, po 

otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie 60 dni 

licząc od dnia jej otrzymania, z wyjątkiem sytuacji otrzymania wadliwego towaru lub niezgodnego ilościowo 

z zamówieniem, wówczas 60-dniowy termin zapłaty za dostawę liczony będzie od dnia dostarczenia całego 

asortymentu wolnego od wad lub zgodnego ilościowo ze złożonym zamówieniem.” 

zostaje zastąpiony zapisem: 
 

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostawę Przedmiotu umowy objętego jednostkowym zamówieniem, po 

otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie 30 dni 

licząc od dnia jej otrzymania, z wyjątkiem sytuacji otrzymania wadliwego towaru lub niezgodnego ilościowo 

z zamówieniem, wówczas 30-dniowy termin zapłaty za dostawę liczony będzie od dnia dostarczenia całego 

asortymentu wolnego od wad lub zgodnego ilościowo ze złożonym zamówieniem.” 

Pytanie nr 3 

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SIWZ, tj. wzór umowy, § 7 ust. 1.  

Prosimy o obniżenie kary umownej do wysokości 0,01 % za każdy dzień opóźnienia w dostawie. 

Odpowiedź na pytanie nr 3 

Zamawiający nie wyraża zgody.  

Pytanie nr 4 

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SIWZ, tj. wzór umowy, § 7 ust. 2.  

Prosimy o obniżenie kary umownej do wartości 5%. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 4 

Zamawiający nie wyraża zgody.  

Pytanie nr 5 

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SIWZ, tj. wzór umowy, § 7 ust. 3 i 4.  

Prosimy o obniżenie wysokości kary umownej do 25 % wartości. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 5 

Zamawiający nie wyraża zgody.  
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Pytanie nr 6 

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SIWZ, tj. wzór umowy, § 8 ust. 1 pkt 1). 

Prosimy o doprecyzowanie w jaki sposób będzie weryfikowany ten zapis.  

Proponuję zmianę zapisu na: 

„niepotwierdzenie przez Wykonawcę przyjęcia do realizacji każdego jednostkowego zamówienia (…)”. 

Odpowiedź na pytanie nr 6 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu § 8 ust. 1 pkt 1 Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 4 

do SIWZ.  

Tym samym zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje następującej modyfikacji w treści 

SIWZ: 

Zapis § 8 ust. 1 pkt 1 Wzoru umowy o dotychczasowym brzmieniu: 

„1. Zamawiający może odstąpić od umowy w określonych przypadkach: 

1) nierozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji każdego jednostkowego zamówienia w ciągu  

15-30 dni od dnia przesłania zamówienia przez Zamawiającego zgodnie z § 4 ust. 1;  

(…)” 

zostaje zastąpiony zapisem: 
 
„1. Zamawiający może odstąpić od umowy w określonych przypadkach: 

1)   niepotwierdzenia przez Wykonawcę przyjęcia do realizacji każdego jednostkowego zamówienia w 

ciągu 15-30 dni od dnia przesłania zamówienia przez Zamawiającego zgodnie z § 4 ust. 1;  

(…)”. 

Pytanie nr 7 

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SIWZ, tj. wzór umowy, § 8 ust. 1 pkt 2). 

Prosimy o uzasadnienie zastosowania kary w postaci rozwiązania umowy. W naszej opinii wystarczające 

są kary umowne przewidziane w § 7 ust. 1 wzoru umowy? Kara wydaje nam się nieadekwatna i może 

doprowadzić do sytuacji, w której towar zostanie dostarczony i użyty, mimo to umowa zostanie zerwana, a 

Wykonawca nie otrzyma zapłaty za fakturę, dodatkowo zostaną mu naliczone kary umowne. 

Wnosimy o zmianę zapisu na: „2-krotnego braku realizacji jednostkowego zamówienia”. 

Odpowiedź na pytanie nr 7 

Zamawiający nie wyraża zgody – terminowość dostaw jest istotna ze względu na zaplanowane badania. 

Pytanie nr 8 

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SIWZ, tj. wzór umowy, § 8 ust. 1 pkt 3). 
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Uprzejmie proszę o informację w jaki sposób będzie potwierdzana jakość produktu? Niedoprecyzowanie 

tego zapisu może doprowadzić do sytuacji, w której Zamawiający może go nadużywać i rozwiązać umowę 

w sposób nieuzasadniony. 

Odpowiedź na pytanie nr 8 

Produkt ma być zgodny z SIWZ, z przeznaczeniem. 

Pytanie nr 9 

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SIWZ, tj. wzór umowy, § 8 ust. 2. 

Prosimy o dodanie zapisu: 

„W takim przypadku Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 50% wartości 

zamówionej części umowy”. 

Kary umowne powinny być sprawiedliwe i obejmować obie strony w takim samym stopniu. Brak kar 

umownych dla Zamawiającego doprowadza do sytuacji, w której Zamawiający nie jest zobowiązania do 

przestrzegania zapisów umowy. 

Odpowiedź na pytanie nr 9 

Brak zgodności między treścią pytania, zaproponowanym zapisem a przywołaną jednostką redakcyjną 

Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr 10 

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SIWZ, tj. wzór umowy, § 9 ust. 5 oraz 6 dla zadania 2 postępowania. 

Próbniki do AFM są materiałem zużywalnym, w związku z tym producent nie wystawia na nie gwarancji. 

Niemniej jednak nadal obowiązuje dla nich okres rękojmi przewidziany w ustawie. W związku z tym 

prosimy o wykreślenie z umowy zapisów dotyczących gwarancji dla zadania 2 postępowania. 

Odpowiedź na pytanie nr 10 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu § 9 ust. 5 Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 4 do 

SIWZ.  

Tym samym zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje następującej modyfikacji w treści 

SIWZ: 

Zapis § 9 ust. 5 Wzoru umowy o dotychczasowym brzmieniu: 

„Termin gwarancji wynosi 12 miesięcy, licząc od daty dostawy każdej partii objętej jednostkowym 

zamówieniem. Termin rękojmi za wady wynosi 12 miesięcy. Bieg powyższych terminów rozpoczyna się w 

dacie podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru każdej partii.”  

zostaje zastąpiony zapisem: 

„Termin gwarancji dla Przedmiotu umowy podlegającemu temu terminowi (wyłącza się np. Przedmiot 

umowy będący materiałem zużywalnym do badań) wynosi 12 miesięcy, licząc od daty dostawy każdej partii 

objętej jednostkowym zamówieniem. Termin rękojmi za wady wynosi 12 miesięcy. Bieg powyższych terminów 

rozpoczyna się w dacie podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru każdej partii.”  
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Pytanie nr 11 

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SIWZ, tj. wzór umowy, § 9 ust. 7. 

Prosimy o zmianę zapisu na „(…) W przypadku reklamacji materiałów sprowadzanych z zagranicy. (…)”. 

Pragniemy zwrócić uwagę, że postępowanie nie dotyczy tylko odczynników ale również innych 

materiałów zużywalnych, które również mogą być sprowadzane z zagranicy. Ponadto określenie 

„sprowadzanych” wydaje się nieprecyzyjne. Należałoby dodać określenie precyzujące „z zagranicy”. 

Odpowiedź na pytanie nr 11 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr 12 

Część nr 1A.1: 

Czy w przypadku wyboru naszej oferty zamawiający złoży zamówienie na załączonym formularzu 

zamówienia (lub dołączy wypełniony formularz jako załącznik do państwa zamówienia) lub poda dane 

wymagane do realizacji zamówienia, tj. imię, nazwisko, numer telefonu, adres email? 

Odpowiedź na pytanie nr 12 

Zamawiający wyraża zgodę na potwierdzenie zamówień na formularzach obowiązujących u Wykonawcy 

i/lub podania danych niezbędnych do realizacji takiego zamówienia.  

Pytanie nr 13 

Część nr 1A.1: 

Prosimy o potwierdzenie adresu wysyłki/ użytkownika końcowego:  

"Bionanopark" Sp. z o.o. ul. Dubois 114/116, 93-465 - Łódź 

WYJAŚNIENIE: ze względu na wymagania kolekcji ATCC, materiały biologiczne ATCC sklasyfikowane na 

poziomie BSL możemy wysyłać tylko na adres jednostek - końcowych użytkowników, posiadających 

założone konto ATCC.  

Odpowiedź na pytanie nr 13 

Zamawiający potwierdza adres wysyłki/użytkownika końcowego: "Bionanopark" sp. z o.o. ul. Dubois 

114/116, 93-465 – Łódź. 

Pytanie nr 14 

Część nr 1A.1: 

Czy materiały zostaną zamówione w jednej dostawie? Jeżeli nie, prosimy o podanie harmonogramu 

dostaw. 

Wyjaśnienie: w przypadku braku informacji o liczbie dostaw musielibyśmy założyć, że będą Państwo 

zamawiać po 1 opakowaniu i uwzględnić koszt transportu z magazynu w Londynie w cenie każdego 

produktu. 

Odpowiedź na pytanie nr 14 

Zamawiający przewiduje jedną dostawę produktów. 
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Pytanie nr 15 

Część nr 1A.1: 

POZ. 5, 12 - materiały nie są dostępne w ofercie. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji nr 5 

i 12 z Części 1A.1?* 

Odpowiedź na pytanie nr 15 
Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z Części nr 1 pozycji 5 i 12 ujętej w Załączniku nr 1A.1. do SIWZ 

– Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty poprzez utworzenie nowej 

Części nr 6 obejmującej ww. pozycje.  

 
Biorąc pod uwagę treść udzielonej odpowiedzi, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokona 

następujących modyfikacji w treści SIWZ: 

 

1. Modyfikacji ulega treść pkt. 3.1. SIWZ, a mianowicie: 

 
Zapis pkt. 3.1. SIWZ o dotychczasowym brzmieniu: 

 
„Przedmiotem zamówienia jest: 

 
Dostawa odczynników chemicznych oraz materiałów zużywalnych do badań 

objęta Projektem badawczym finansowanym w ramach konkursu "SONATA 13", pt.: "Wpływ wybranych 

nanocząstek na właściwości sprężyste komórek śródbłonka oceniany z wykorzystaniem mikroskopii sił 

atomowych”. 

Przedmiot zamówienia podzielony został na pięć Części, tj.: 

 

3.1.1. Część nr 1 obejmuje dostawę odczynników do hodowli komórkowych określoną w Załączniku nr 1A.1. 

do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty oraz w 

Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy;    

3.1.2. Część nr 2 obejmuje dostawę materiałów zużywalnych do AFM określoną w Załączniku nr 1A.2. do 

SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty  oraz w Załączniku 

nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy;    

3.1.3. Część nr 3 obejmuje dostawę materiałów zużywalnych do hodowli komórkowych określoną w 

Załączniku nr 1A.3. do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę 

oferty  oraz w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy;   

3.1.4. Część nr 4 obejmuje dostawę materiałów zużywalnych TEM określoną w Załączniku nr 1A.4. do SIWZ 

– Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty oraz w Załączniku nr 1 

do SIWZ – Formularz Ofertowy;    

3.1.5. Część nr 5 obejmuje dostawę odczynników chemicznych określoną w Załączniku nr 1A.5. do SIWZ – 

Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty oraz w Załączniku nr 1 do 

SIWZ – Formularz Ofertowy. 
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Szczegółowe wymagania jak i obowiązki Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia zawarte 

zostały w treści Załączników do SIWZ wskazanych powyżej, a także w treści wzoru umowy stanowiącym 

Załącznik nr 4 do SIWZ. 

 

Kody CPV:  

33696300-8, 33696500-0, 33793000-5, 38000000-5, 38437000-7.” 

 
zostaje zastąpiony zapisem: 

 
„Przedmiotem zamówienia jest: 

 
Dostawa odczynników chemicznych oraz materiałów zużywalnych do badań 

objęta Projektem badawczym finansowanym w ramach konkursu "SONATA 13", pt.: "Wpływ wybranych 

nanocząstek na właściwości sprężyste komórek śródbłonka oceniany z wykorzystaniem mikroskopii sił 

atomowych”. 

Przedmiot zamówienia podzielony został na sześć Części, tj.: 

 

3.1.1. Część nr 1 obejmuje dostawę odczynników do hodowli komórkowych określoną w Załączniku nr 1A.1. 

do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty oraz w 

Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy;    

3.1.2. Część nr 2 obejmuje dostawę materiałów zużywalnych do AFM określoną w Załączniku nr 1A.2. do 

SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty  oraz w Załączniku 

nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy;    

3.1.3. Część nr 3 obejmuje dostawę materiałów zużywalnych do hodowli komórkowych określoną w 

Załączniku nr 1A.3. do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę 

oferty  oraz w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy;   

3.1.4. Część nr 4 obejmuje dostawę materiałów zużywalnych TEM określoną w Załączniku nr 1A.4. do SIWZ 

– Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty oraz w Załączniku nr 1 

do SIWZ – Formularz Ofertowy;    

3.1.5. Część nr 5 obejmuje dostawę odczynników chemicznych określoną w Załączniku nr 1A.5. do SIWZ – 

Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty oraz w Załączniku nr 1 do 

SIWZ – Formularz Ofertowy; 

3.1.6. Część nr 6 obejmuje dostawę odczynników do hodowli komórkowych określoną w Załączniku nr 1A.6. 

do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty oraz w 

Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy.    

Szczegółowe wymagania jak i obowiązki Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia zawarte 

zostały w treści Załączników do SIWZ wskazanych powyżej, a także w treści wzoru umowy stanowiącym 

Załącznik nr 4 do SIWZ. 

 

Kody CPV:  

33696300-8, 33696500-0, 33793000-5, 38000000-5, 38437000-7.” 
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2. Modyfikacji ulega treść pkt. 3.3. SIWZ, a mianowicie: 

 
Zapis pkt. 3.3. SIWZ o dotychczasowym brzmieniu: 
 

„Termin ważności odczynników chemicznych– o ile nie został wskazany przez Zamawiającego w opisie 

poszczególnych odczynników w Załączniku od nr 1A.1. do nr 1A.5. do SIWZ winien wynosić min. 9 miesięcy 

od dnia dostawy odczynnika zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.”  

 

zostaje zastąpiony zapisem: 
 

„Termin ważności odczynników chemicznych – o ile nie został wskazany przez Zamawiającego w opisie 

poszczególnych odczynników w Załączniku od nr 1A.1. do nr 1A.6. do SIWZ oraz o ile nie został określony w 
odpowiedziach udzielonych na pytania dotyczące treści SIWZ winien wynosić min. 9 miesięcy od dnia 

dostawy odczynnika zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.  

Dodatkowo dla przedmiotu zamówienia objętego Częścią nr 1 Zamawiający każdorazowo przed złożeniem 

zamówienia upewni się w kwestii dat ważności dostępnych serii odczynników.” 

3. Zamawiający dodaje zapis w podrozdziale 6.C. SIWZ o brzmieniu: 

 

„Załącznik nr 1A.6. – Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty – Jeżeli 

Wykonawca składa ofertę na Część nr 6 wypełnia i załącza do oferty Załącznik nr 1A.6.” 

 

4. Modyfikacji ulega treść pkt. 10.1.4. SIWZ, a mianowicie: 

 

Zapis pkt. 10.1.4. SIWZ o dotychczasowym brzmieniu:          
 

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

Załączniku nr 1A.1. i/lub 1A.2. i/lub 1A.3. i/lub 1A.4. i/lub 1A.5. –Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz 

kalkulacyjny określający cenę oferty muszą być wpisane w wyznaczonych miejscach odpowiednio liczbą i 

słownie w szczególności Wykonawca zobowiązany jest określić dokładnie oferowany produkt poprzez 

wypełnienie rubryki/kolumny 3 pn. „Producent i nr katalogowy lub oznaczenie oferowanego 

produktu” Tabeli w Załączniku nr 1A.1 i/lub 1A.2. i/lub 1A.3. i/lub 1A.4. i/lub 1A.5., a także wskazać 

w pkt. A dotyczących każdej z Części przedmiotu zamówienia, na którą jest składana oferta 

Wykonawcy Załącznika nr 1– Formularz Ofertowy terminu wykonania zamówienia (realizacja 

maksymalnie 30 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego nie później jednak niż do  31 

grudnia 2019 r). 

 

UWAGA: 

Zamawiający dopuszcza możliwość wpisania w rubryce „Producent i nr katalogowy lub oznaczenie 

oferowanego produktu” wyłącznie producenta lub nr katalogowego (oznaczenia oferowanego 

produktu) pod warunkiem, że z informacji wskazanych przez Wykonawcę Zamawiający będzie mógł 

jednoznacznie zidentyfikować oferowany produkt.”  

 

zostaje zastąpiony zapisem: 
 

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

Załączniku nr 1A.1. i/lub 1A.2. i/lub 1A.3. i/lub 1A.4. i/lub 1A.5. i/lub 1A.6. –Opis przedmiotu 

zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty muszą być wpisane w wyznaczonych miejscach 

odpowiednio liczbą i słownie w szczególności Wykonawca zobowiązany jest określić dokładnie  
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oferowany produkt poprzez wypełnienie rubryki/kolumny 3 pn. „Producent i nr katalogowy lub 

oznaczenie oferowanego produktu” Tabeli w Załączniku nr 1A.1 i/lub 1A.2. i/lub 1A.3. i/lub 1A.4. 

i/lub 1A.5. i/lub 1A.6., a także wskazać w pkt. A dotyczących każdej z Części przedmiotu zamówienia, 

na którą jest składana oferta Wykonawcy Załącznika nr 1– Formularz Ofertowy terminu wykonania 

zamówienia (realizacja maksymalnie 30 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego nie 

później jednak niż do 31 grudnia 2019 r). 

 

UWAGA: 

Zamawiający dopuszcza możliwość wpisania w rubryce „Producent i nr katalogowy lub oznaczenie 

oferowanego produktu” wyłącznie producenta lub nr katalogowego (oznaczenia oferowanego 

produktu) pod warunkiem, że z informacji wskazanych przez Wykonawcę Zamawiający będzie mógł 

jednoznacznie zidentyfikować oferowany produkt.”  

 

5. Modyfikacji ulega treść pkt. 10.1.11. SIWZ, a mianowicie: 

 

Zapis pkt. 10.1.11. SIWZ o dotychczasowym brzmieniu: 
 

„Oferta powinna składać się w szczególności z: 

- Formularza Ofertowego, sporządzonego na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ;  

- Załącznika nr 1A.1. – Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty 
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na Część nr 1 wypełnia i załącza do oferty Załącznik nr 1A.1. 

i/lub 

- Załącznika nr 1A.2. – Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty 
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na Część nr 2 wypełnia i załącza do oferty Załącznik nr 1A.2. 

i/lub 

- Załącznika nr 1A.3. – Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty 
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na Część nr 3 wypełnia i załącza do oferty Załącznik nr 1A.3. 

i/lub 

- Załącznika nr 1A.4. – Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty 
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na Część nr 4 wypełnia i załącza do oferty Załącznik nr 1A.4. 

i/lub 

- Załącznika nr 1A.5. – Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty 
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na Część nr 5 wypełnia i załącza do oferty Załącznik nr 1A.5. 

- Oświadczenia Wykonawcy, sporządzonego na wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ; 

- pełnomocnictwa, o którym mowa w podrozdziale 6.B SIWZ (jeżeli dotyczy)”; 
 

zostaje zastąpiony zapisem: 
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„Oferta powinna składać się w szczególności z: 

- Formularza Ofertowego, sporządzonego na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ;  

- Załącznika nr 1A.1. – Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty 

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na Część nr 1 wypełnia i załącza do oferty Załącznik nr 1A.1. 

i/lub 

- Załącznika nr 1A.2. – Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty 

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na Część nr 2 wypełnia i załącza do oferty Załącznik nr 1A.2. 

i/lub 

- Załącznika nr 1A.3. – Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty 

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na Część nr 3 wypełnia i załącza do oferty Załącznik nr 1A.3. 

i/lub 

- Załącznika nr 1A.4. – Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty 

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na Część nr 4 wypełnia i załącza do oferty Załącznik nr 1A.4. 

i/lub 

- Załącznika nr 1A.5. – Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty 

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na Część nr 5 wypełnia i załącza do oferty Załącznik nr 1A.5. 

i/lub 

- Załącznika nr 1A.6. – Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty 

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na Część nr 6 wypełnia i załącza do oferty Załącznik nr 1A.6. 

- Oświadczenia Wykonawcy, sporządzonego na wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ; 

- pełnomocnictwa, o którym mowa w podrozdziale 6.B SIWZ (jeżeli dotyczy)”. 

 

6. Modyfikacji ulega treść pkt. 10.2. SIWZ, a mianowicie: 

 

Zapis pkt. 10.2. SIWZ o dotychczasowym brzmieniu: 
 

„ Sposób opakowania i oznakowania oferty. 

Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez 

uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy oraz 

opisane i zaadresowane na Zamawiającego, a mianowicie:  
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„Bionanopark” sp. z o.o. 

ul. Dubois 114/116 

93-465 Łódź 

Oferta do postępowania pn.  

 

Dostawa odczynników chemicznych oraz materiałów zużywalnych do badań  

 

Nr sprawy: BNP/ZP-5/2019 

Nie otwierać przed dniem 24 czerwca 2019 r. do godz. 930 

 

Dotyczy Części nr 1 i/lub Części nr 2 i/lub Części nr 3 i/lub Części nr 4 i/lub Części nr 5  

 

ZMIANĘ lub WYCOFANIE oferty należy przygotować w sposób powyżej opisany przy złożeniu oferty, przy 

czym na kopercie zewnętrznej należy wpisać ZMIANA lub WYCOFANIE oferty.” 

 

zostaje zastąpiony zapisem: 
 

„ Sposób opakowania i oznakowania oferty. 

Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez 

uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy oraz 

opisane i zaadresowane na Zamawiającego, a mianowicie:  

 

 

„Bionanopark” sp. z o.o. 

ul. Dubois 114/116 

93-465 Łódź 

Oferta do postępowania pn.  

 

Dostawa odczynników chemicznych oraz materiałów zużywalnych do badań  

 

Nr sprawy: BNP/ZP-5/2019 

Nie otwierać przed dniem 26 czerwca 2019 r. do godz. 1030 

 

Dotyczy Części nr 1 i/lub Części nr 2 i/lub Części nr 3 i/lub Części nr 4 i/lub Części nr 5  

i/lub Części nr 6  

 

 

ZMIANĘ lub WYCOFANIE oferty należy przygotować w sposób powyżej opisany przy złożeniu oferty,  

przy czym na kopercie zewnętrznej należy wpisać ZMIANA lub WYCOFANIE oferty.” 

 

7. Modyfikacji ulega treść pkt. 12.1. SIWZ, a mianowicie: 

 

Zapis pkt. 12.1. SIWZ o dotychczasowym brzmieniu: 
 

„Podana w Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ cena ofertowa brutto  

w pkt. 1.1. i/lub 1.2. i/lub 1.3. i/lub 1.4. i/lub 1.5. w zależności, na którą Część składana jest oferta musi być 

wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, liczbą i słownie. Cena musi uwzględniać  
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całą wartość przedmiotu zamówienia, wraz  ze  wszystkimi  podatkami i opłatami, uwzględniać wszystkie 

wymagania zawarte w SIWZ oraz obejmować koszt, m.in. transportu asortymentu, a także wszystkie koszty z 

tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa realizacji przedmiotu zamówienia, bez 

których nie jest możliwe wykonanie zamówienia, jak również wszystkie koszty wymienione w projekcie 

umowy.”  

 
 zostaje zastąpiony zapisem: 

 

„Podana w Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ cena ofertowa brutto  

w pkt. 1.1. i/lub 1.2. i/lub 1.3. i/lub 1.4. i/lub 1.5. i/lub 1.6. w zależności, na którą Część składana jest oferta 

musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, liczbą i słownie. Cena musi 

uwzględniać całą wartość przedmiotu zamówienia, wraz  ze  wszystkimi  podatkami i opłatami, uwzględniać 

wszystkie wymagania zawarte w SIWZ oraz obejmować koszt, m.in. transportu asortymentu, a także 

wszystkie koszty z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa realizacji przedmiotu 

zamówienia, bez których nie jest możliwe wykonanie zamówienia, jak również wszystkie koszty wymienione 

w projekcie umowy.”  

 

8. Modyfikacji ulega treść pkt. 12.2. SIWZ, a mianowicie: 

 

Zapis pkt. 12.2. SIWZ o dotychczasowym brzmieniu: 
 
„Cena ofertowa brutto wskazana w pkt. w pkt. 1.1. i/lub 1.2. i/lub 1.3. i/lub 1.4. i/lub 1.5. Załącznika nr 1 do 

SIWZ Formularz Ofertowy dotycząca Części nr 1 i/lub Części nr 2 i/lub Części nr 3 i/lub Części nr 4 i/lub 

Części nr 5 wynika odpowiednio z wiersza 14 kol 9 Załącznika nr 1A.1., wiersza 4 kol 9 Załącznika nr 1A.2.,  

wiersza 5 kol 9 Załącznika nr 1A.3., wiersza 7 kol 9 Załącznika nr 1A.4., wiersza 5 kol 9 Załącznika nr 

1A.5.– Opis przedmiotu zamówienia Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty.”  

 

zostaje zastąpiony zapisem: 
 

„Cena ofertowa brutto wskazana w pkt. w pkt. 1.1. i/lub 1.2. i/lub 1.3. i/lub 1.4. i/lub 1.5. i/lub 1.6. 

Załącznika nr 1 do SIWZ Formularz Ofertowy dotycząca Części nr 1 i/lub Części nr 2 i/lub Części nr 3 i/lub 

Części nr 4 i/lub Części nr 5 i/lub Części nr 6 wynika odpowiednio z wiersza 12 kol 9 Załącznika nr 1A.1., 

wiersza 4 kol 9 Załącznika nr 1A.2., wiersza 5 kol 9 Załącznika nr 1A.3., wiersza 7 kol 9 Załącznika nr 

1A.4., wiersza 5 kol 9 Załącznika nr 1A.5., wiersza 3 kol 9 Załącznika nr 1A.6. – Opis przedmiotu 

zamówienia Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty.”  

 

9. Modyfikacji ulega treść pkt. 18.1. SIWZ, a mianowicie: 

 

Zapis pkt. 18.1. SIWZ o dotychczasowym brzmieniu: 
 

„Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Za ofertę częściową  uznaje się ofertę obejmującą 

zakresem daną Część zgodnie z dokonanym podziałem przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego 

określonym w pkt. 3.1 SIWZ oraz w Załączniku nr 1A.1. i 1A.2. i 1A.3. i 1A.4. i 1A.5. do SIWZ – Opis 

przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty.  

Zamawiający nie wprowadza ograniczenia o jakim stanowi art. 36aa ust. 3 ustawy Pzp,  

tzn. maksymalnej liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu 

Wykonawcy.  
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Tym samym Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do wszystkich części niniejszego 

zamówienia (Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie, trzy, cztery i pięć Części).”  

 

zostaje zastąpiony zapisem: 
 

„Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Za ofertę częściową  uznaje się ofertę obejmującą 

zakresem daną Część zgodnie z dokonanym podziałem przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego 

określonym w pkt. 3.1 SIWZ oraz w Załączniku nr 1A.1. i 1A.2. i 1A.3. i 1A.4. i 1A.5. i 1A.6. do SIWZ – Opis 

przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty.  

Zamawiający nie wprowadza ograniczenia o jakim stanowi art. 36aa ust. 3 ustawy Pzp,  

tzn. maksymalnej liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu 

Wykonawcy.  

Tym samym Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do wszystkich części niniejszego 

zamówienia (Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie, trzy, cztery, pięć i sześć Części).”  

 

10. Modyfikacji ulega treść § 2 ust. 1 Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ, a 

mianowicie: 

 

Zapis § 2 ust. 1 Wzoru umowy o dotychczasowym brzmieniu: 

 

„Przedmiotem umowy jest „Dostawa odczynników chemicznych oraz materiałów zużywalnych do 

badań” wymienionych w ofercie Wykonawcy, w Załączniku nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz 

kalkulacyjny określający cenę oferty, który stanowi integralną część umowy, odpowiednio do jednej z pięciu 

części.” 

 

zostaje zastąpiony zapisem: 

 

„Przedmiotem umowy jest „Dostawa odczynników chemicznych oraz materiałów zużywalnych do 

badań” wymienionych w ofercie Wykonawcy, w Załączniku nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz 

kalkulacyjny określający cenę oferty, który stanowi integralną część umowy, odpowiednio do jednej z sześciu 

części.” 

 
11. Modyfikacji ulega treść § 2 ust. 2 Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ, a 

mianowicie: 

 

Zapis § 2 ust. 2 Wzoru umowy o dotychczasowym brzmieniu: 
 

„Termin ważności odczynników chemicznych– o ile nie został wskazany przez Zamawiającego w opisie 

poszczególnych odczynników w Załączniku od nr 1A.1. do nr 1A.5. do SIWZ winien wynosić min. 9 miesięcy 

od dnia dostawy odczynnika zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.”  

 
zostaje zastąpiony zapisem: 

 
„Termin ważności odczynników chemicznych – o ile nie został wskazany przez Zamawiającego w opisie 

poszczególnych odczynników w Załączniku od nr 1A.1. do nr 1A.6. do SIWZ oraz o ile nie został określony w 

odpowiedziach udzielonych na pytania dotyczące treści SIWZ winien wynosić min. 9 miesięcy od dnia 

dostawy odczynnika zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.  

Dodatkowo dla przedmiotu zamówienia objętego Częścią nr 1 Zamawiający każdorazowo przed złożeniem 

zamówienia upewni się w kwestii dat ważności dostępnych serii odczynników.” 
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Pytanie nr 16 

Część nr 1A.1: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie produktu z pozycji nr 10 (ATCC-HTB-22) i pozycja nr 6 

(ATCC-PCS-100-010) bez określonego terminu ważności, a z 30 dniowym terminem gwarancji? 

WYJAŚNIENIE: ATCC nie określa terminów ważności dla linii komórkowych. Jednocześnie informujemy, że 

zgodnie z MTA ATCC zobowiązuje się do udzielenia 30 dniowej gwarancji od daty wysyłki na 

przeżywalność materiałów biologicznych ATCC (komórek, mikroorganizmów), pod warunkiem 

postępowania zgodnego z dostarczoną instrukcją. Jakiekolwiek inne cechy linii komórowych ATCC nie są 

objęte gwarancją producenta ani Wykonawcy.  

Odpowiedź na pytanie nr 16 

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie produktów z pozycji 6 i 10 Załącznika nr 1A.1. do SIWZ – 

Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty (pozycje 5 i 9 zmodyfikowanego  

Załącznika nr 1A.1. do SIWZ, a mianowicie odpowiednio linia komórkowa śródbłonka ludzkiego 

pozyskana z żyły pępowinowej HUVEC oraz linia komórek nowotworowych sutka MCF-7, gruczoł 

sutkowy, pierś; pochodzący z miejsca przerzutowego: wysięk opłucnowy, nabłonkowy, typ nowotworu 

gruczolakorak) bez terminu ważności a z 30 dniowym terminem gwarancji. 

Pytanie nr 17 

Część nr 1A.1: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pożywek w części 1A.1 z następującymi datami ważności: 

Poz.2 - ATCC-PCS-100-030 - min. 2 miesiące od daty dostawy, nie krócej niż do 30.12.2019 (aktualnie 

dostępna seria) (nie możemy zagwarantować daty ważności 6 miesięcy), 

Poz.3 - ATCC-30-2002 - min. 2 miesiące od daty dostawy, nie krócej niż do 30.12.2019 (aktualnie dostępna 

seria) (nie możemy zagwarantować daty ważności 6 miesięcy), 

Poz.4 - ATCC-30-2213(HBSS) - min. 2 miesiące od daty dostawy, nie krócej niż do 30.11.2019 (aktualnie 

dostępna seria) (nie możemy zagwarantować daty ważności 6 miesięcy), 

Poz.7 - ATCC-PCS-999-003 - nie krócej niż do 30/09/2020 (aktualnie dostępna seria) (nie możemy 

zagwarantować daty ważności 18 miesięcy), 

Poz.8 - ATCC-PCS-999-004 - nie krócej niż do 30/10/2020 (aktualnie dostępna seria) (nie możemy 

zagwarantować daty ważności 18 miesięcy), 

Poz.9 - ATCC-PCS-999-002 - nie krócej niż do 30/11/2020 (aktualnie dostępna seria) (nie możemy 

zagwarantować daty ważności 18 miesięcy), 

Poz.11 - ATCC-30-2003 - min. 2 miesiące od daty dostawy, nie krócej niż do 30.12.2019 (aktualnie 

dostępna seria) (nie możemy zagwarantować daty ważności 6 miesięcy). 

WYJAŚNIENIE: niestety nie mamy możliwości zagwarantowania w każdym momencie dostaw 

wymaganych przez Państwa dat ważności, ponieważ ATCC prowadzi dystrybucję danej serii 

pożywki/odczynnika, dopóki do końca okresu ważności nie pozostały mniej niż 2 miesiące. W związku z  
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tym, że umowa jest realizowana do końca roku 2019 zwracamy się prośbą do Zamawiającego aby 

każdorazowo przed złożeniem zamówienia upewnić się w kwestii dat ważności dostępnych serii. 

Odpowiedź na pytanie nr 17 

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie ujętych przez Wykonawcę w pytaniu pożywek ze wskazanymi 

datami ważności. 

W wyniku udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 17 zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający 

dokonuje modyfikacji w treści SIWZ opisanej w odpowiedzi na pytanie nr 15 pkt 2 i 11. 

Pytanie nr 18 

Część nr 1A.1: 

Zgodnie z opisem produktu powinniśmy zaoferować w poz. 4 produkt Sterylny bufor Hanks’a (HBSS) o 

numerze katalogowym ATCC-30-2213. HBSS nie jest rekomendowany przez ATCC do hodowli linii ATCC--

PCS-100-010.  

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o sprawdzenie, czy w tej pozycji nie powinien być roztwór D-

PBS (ATCC-30-2200), który jest zalecany do hodowli komórek ATCC-PCS-100-010* 

 

Jeżeli w tej pozycji powinien być zawarty jednak roztwór D-PBS (ATCC-30-2200) - (D-PBS), prosimy o 

informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na dostawę produktu o dacie ważności nie krótszej niż 

30.07.2021 (aktualnie dostępna seria). 

 

W załączeniu karty produktów. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 18 
Zamawiający dopuszcza dostarczenie w pozycji 4 Załącznika 1A.1. do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia 

– Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty roztworu D-PBS (ATCC-30-2200). Zamawiający wyraża zgodę 

na dostawę produktu o dacie ważności nie krótszej niż 30.07.2021. 

 

Pytanie nr 19 

§2 pkt. 2 widnieje zapis: „Termin ważności odczynników chemicznych(…)winien wynosić min. 9miesięcy 

od dnia dostawy odczynnika zgodnie z wymaganiami". Jeśli akceptują Państwo powyższe informacje 

dotyczące dat ważności aktualnie dostępnych materiałów, zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu w 

projekcie umowy zgodnie z powyższą adnotacją. 

Odpowiedź na pytanie nr 19 

Zamawiający dokonuje modyfikacji w treści SIWZ opisanej w odpowiedzi na pytanie nr 15 pkt 2 i 11. 

Pytanie nr 20 

§4 pkt.4 widnieje zapis: „w przypadku stwierdzenia, że dostarczony przedmiot jest niezgodny (…) 

zamawiający dokona zakupu zakwestionowanego artykułu u innego wykonawcy.”* 

Odpowiedź na pytanie nr 20 
Zamawiający dokonuje modyfikacji zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp we Wzorze umowy stanowiącym 

Załącznik nr 4 do SIWZ poprzez wykreślenie w § 4 ust. 4 zapisu, cyt.: „i dokona zakupu 

zakwestionowanego artykułu u innego Wykonawcy”  dla przedmiotu zamówienia objętego Częścią nr 1. 
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Zapis § 4 ust. 4 Wzoru umowy o dotychczasowym brzmieniu: 

 
„W przypadku stwierdzenia, że dostarczony Przedmiot Zamówienia (w szczególności jedna pozycja z 

załącznika) jest niezgodny z SIWZ, umową, załącznikami do umowy lub ofertą Wykonawcy lub w inny sposób 

nie będzie spełniał wymagań określonych w opisie Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający odmówi jego 

odbioru sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru. Strony uzgodnią nowy termin 

dostarczenia Przedmiotu Zamówienia nowego, wolnego od wad, zgodnego z ww. dokumentami w 

szczególności z ofertą Wykonawcy i opisem Przedmiotu Zamówienia. W sytuacji stwierdzenia kolejnej 

niezgodności dostarczonego Przedmiotu Zamówienia,  Zamawiający naliczy karę umowną o której mowa w § 

7 ust. 3 i dokona zakupu zakwestionowanego artykułu u innego Wykonawcy.”  

 
zostaje zastąpiony zapisem: 

 

„W przypadku stwierdzenia, że dostarczony Przedmiot Zamówienia (w szczególności jedna pozycja z 

załącznika) jest niezgodny z SIWZ, umową, załącznikami do umowy lub ofertą Wykonawcy lub w inny sposób 

nie będzie spełniał wymagań określonych w opisie Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający odmówi jego 

odbioru sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru. Strony uzgodnią nowy termin 

dostarczenia Przedmiotu Zamówienia nowego, wolnego od wad, zgodnego z ww. dokumentami w 

szczególności z ofertą Wykonawcy i opisem Przedmiotu Zamówienia. W sytuacji stwierdzenia kolejnej 

niezgodności dostarczonego Przedmiotu Zamówienia,  Zamawiający naliczy karę umowną o której mowa w § 

7 ust. 3 i dokona zakupu zakwestionowanego artykułu u innego Wykonawcy. Zakup zakwestionowanego 

artykułu u innego Wykonawcy nie dotyczy Przedmiotu umowy objętego Częścią nr 1” 

Pytanie nr 21 

§6 pkt. 1 widnieje zapis: „Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostawę przedmiotu umowy objętego 

jednostkowym zamówieniem, po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy 

wskazany na fakturze w terminie 60 dni licząc od dnia jej otrzymania, z wyjątkiem sytuacji otrzymania 

wadliwego towaru lub niezgodnego ilościowo z zamówieniem, wówczas 60-dniowy termin zapłaty za 

dostawę liczony będzie od dnia dostarczenia całego asortymentu wolnego od wad lub zgodnego ilościowo 

ze złożonym zamówieniem." 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 30-dniowy termin płatności od daty otrzymania faktury? 

Wyjaśnienie: 60-dniowy termin jest sprzeczny z polityką wewnętrzną naszej firmy. 

Odpowiedź na pytanie nr 21 

Odpowiedź jak na pytanie nr 2. 

Pytanie nr 22 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisu w § 7 pkt. 1-3 projektu umowy na: 

„1.W przypadku, gdy Wykonawca nie realizuje jednostkowego zamówienia w terminie określonym w § 4 

ust. 2, lub nie uzupełnia braków ilościowych albo nie dokonuje wymiany towaru wadliwego na towar 

wolny od wad, w terminie określonym w § 9 ust. 7, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 0,2 % jednostkowego zamówienia brutto nie zrealizowanego lub objętego brakami ilościowymi 

lub jakościowymi za każdy dzień opóźnienia w dostawie ale nie więcej niż 10% wartości niedostarczonego 

fizycznie przedmiotu zamówienia. 
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2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ogólnej wartości brutto umowy, o 

której mowa w § 5 ust. 2, jeżeli z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający lub Wykonawca 

odstąpi od umowy. 

3. W przypadku ponownego dostarczenia Przedmiotu Zamówienia niezgodnego z SIWZ, umową, 

załącznikami do umowy lub ofertą Wykonawcy lub w inny sposób nie spełniającego wymagań określonych 

w opisie Przedmiotu Zamówienia, o czym mowa w § 4 ust. 4, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 20% wartości brutto Przedmiotu umowy niezgodnego z ww. wymaganiami." 

WYJAŚNIENIE: Niestety polityka firmy nie pozwala na podpisanie umowy bez określenia górnej granicy 

odpowiedzialności adekwatnej do wartości podpisywanej umowy. Mając na uwadze zasadę jawności, 

równości, uczciwej konkurencji, bezstronności i dotychczasową współpracę zwracamy się z prośbą o 

skorygowanie zapisu. 

Odpowiedź na pytanie nr 22 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie nr 23 

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu § 7 pkt. 5 na:  

„Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość 

należnych kar umownych, na zasadach ogólnych, do wysokości maksymalnej równej wynagrodzeniu 

wykonawcy wynikającemu z niniejszej z umowy. „ 

Odpowiedź na pytanie nr 23 

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę zapisu § 7 ust. 5 Wzoru umowy stanowiącego 

Załącznik nr 4 do SIWZ.   

Tym samym zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje następującej modyfikacji w treści 

SIWZ: 

Modyfikacji ulega treść § 7 ust. 5 Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ, a mianowicie: 

Zapis § 7 ust. 5 Wzoru umowy o dotychczasowym brzmieniu: 

„Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania do wysokości poniesionej szkody, 

niezależnie od kar umownych”   

zostaje zastąpiony zapisem: 
 

„Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość 

należnych kar umownych, na zasadach ogólnych, do wysokości maksymalnej równej wynagrodzeniu 

wykonawcy wynikającemu z niniejszej z umowy.”   

Pytanie nr 24 

W § 9 pkt. 7 widnieje zapis: „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 14 dni licząc od daty otrzymania wezwania.  
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W przypadku reklamacji odczynnika sprowadzanego, Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu 

realizacji reklamacji po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym." 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu wymiany reklamowanego towaru z 14 dni 

roboczych na 30 dni kalendarzowych? 

Uzasadnienie: Nie wszystkie oferowane produkty znajdują się na stałe na stanie w naszym magazynie 

centralnym, w związku z czym 14-dniowy termin wymiany jest niemożliwy do dotrzymania, realnym 

natomiast jest standardowy termin realizacji zamówienia oferowany przez ATCC, czyli do 30 dni. 

Odpowiedź na pytanie nr 24 
Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu wymiany reklamowanego towaru z 14 dni na 30 dni 

kalendarzowych. 

 

Tym samym zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje następującej modyfikacji w treści 

SIWZ: 

Modyfikacji ulega treść § 9 ust. 7 Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ, a mianowicie: 

Zapis § 9 ust. 7 Wzoru umowy o dotychczasowym brzmieniu: 

„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 14 dni licząc od daty otrzymania wezwania. W przypadku reklamacji 

odczynnika sprowadzanego, Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji reklamacji przez 

Wykonawcę po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.”   

zostaje zastąpiony zapisem: 
 

„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 kalendarzowych licząc od daty otrzymania wezwania. W przypadku 

reklamacji odczynnika sprowadzanego, Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji reklamacji 

przez Wykonawcę po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.”   

Pytanie nr 25 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na pobranie certyfikatów ze strony internetowej? Niestety nie mamy 

możliwości dołożenia wersji papierowej certyfikatów do paczki ponieważ dostawy realizowane są 

bezpośrednio z Anglii do użytkownika końcowego. 

Odpowiedź na pytanie nr 25 

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na pobranie certyfikatów ze strony internetowej. 

Tym samym zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje następującej modyfikacji w treści 

SIWZ: 

Modyfikacji ulega treść § 4 ust. 5 Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ, a mianowicie: 
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Zapis § 4 ust. 5 Wzoru umowy o dotychczasowym brzmieniu: 

„Wykonawca oświadcza, że dostarczy przy każdej dostawie, odpowiednie karty charakterystyki (w wersji 

elektronicznej i/lub papierowej) dla każdego dostarczonego odczynnika i/lub materiału laboratoryjnego 

objętego dostawą oraz certyfikaty, certyfikaty jakości producenta jeżeli dotyczy. Zamawiający zastrzega 

możliwość dostarczenia przez Wykonawcę innego dokumentu, po uprzedniej pisemnej zgodzie 

Zamawiającego, jeśli dostarczenie ww. kart charakterystyki, certyfikatów itp. przez Wykonawcę jest 

niemożliwe z powodów od niego niezależnych. Jeżeli Wykonawca nie jest producentem Przedmiotu 

zamówienia, dokument potwierdzający o niemożliwości dostarczenia wymaganych przez Zamawiającego 

dokumentów będzie przekazany przez producenta odczynnika i/lub materiału laboratoryjnego.”    

zostaje zastąpiony zapisem: 

 

„Wykonawca oświadcza, że dostarczy przy każdej dostawie, odpowiednie karty charakterystyki (w wersji 

elektronicznej i/lub papierowej) dla każdego dostarczonego odczynnika i/lub materiału laboratoryjnego 

objętego dostawą oraz certyfikaty, certyfikaty jakości producenta jeżeli dotyczy. Zamawiający zastrzega 

możliwość dostarczenia przez Wykonawcę innego dokumentu, po uprzedniej pisemnej zgodzie 

Zamawiającego, jeśli dostarczenie ww. kart charakterystyki, certyfikatów itp. przez Wykonawcę jest 

niemożliwe z powodów od niego niezależnych. Jeżeli Wykonawca nie jest producentem Przedmiotu 

zamówienia, dokument potwierdzający o niemożliwości dostarczenia wymaganych przez Zamawiającego 

dokumentów będzie przekazany przez producenta odczynnika i/lub materiału laboratoryjnego. 

Zamawiający wyraża zgodę na pobranie certyfikatów ze strony internetowej”    

Pytanie nr 26 

Pytanie dotyczy przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 poz. 10. 

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 10 z pakietu 1 do oddzielnego pakietu? Pozwoli to 

na złożenie ofert większej ilości firm. 

Odpowiedź na pytanie nr 26 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie nr 27 

Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie pozycji z arkusza asortymentowego do post. BNP/ZP-5/2019  

- cz. 4 poz. 5 - proszę o wskazanie nr katalogowego 

- cz.2 - proszę o wskazanie nr katalogowych 

- czy jest możliwość przygotowania harmonogramu dostaw? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 27 
Zamawiający na wyraźną prośbę Wykonawcy poniżej wskazuje potencjalnych producentów wymaganego 

asortymentu wraz z numerami katalogowymi.  

 

Przykładowy asortyment: 

• Część 4 poz. 5 – SPI Supplies nr. 02902-AB 

• Część 2: 

– poz. 1 – Bruker MLCT-O10 

– poz. 2 – Bruker MLCT-BIO-DC 

– poz. 3 –Bruker PEAKFORCE-HIRS-F-B 
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Zamawiający podkreśla, że  wskazany powyżej asortyment określa minimalne parametry jakościowe i 

cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełnić wymagania stawiane przez 

Zamawiającego i stanowi wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu  zamówienia.  

 

Zgodnie z treścią pkt. 3.4. SIWZ, cyt.:   

 

„Jeżeli treść SIWZ bądź załączników do niej wskazywałaby w odniesieniu do niektórych produktów nazwy 

własne, znaki towarowe, źródło lub pochodzenie, które charakteryzowałyby produkty dostarczane przez 

konkretnego Wykonawcę, co mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych 

Wykonawców lub produktów, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza możliwość 

składania ofert z rozwiązaniami równoważnymi, tzw. „ofert równoważnych”, tj. zastosowania innych 

produktów niż podane w ww. dokumentacji, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż 

minimalne wymagania określone przez Zamawiającego co do ich wydajności, funkcjonalności, jakości (art. 

posiadane certyfikaty) oraz gwarantujących zgodność współdziałania z pozostałymi elementami 

składającymi się na opis przedmiotu zamówienia, gwarantujących kompatybilność z zapleczem sprzętowym 

wskazanym przez Zamawiającego w załącznikach Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny 

określający cenę oferty.    

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie odczynników chemicznych o tej samej czystości chemicznej, składzie 

chemicznym, przeznaczeniu i możliwości wykorzystania w systemach/urządzenia pomiarowych jakie są na 

wyposażeniu Zamawiającego.    

Dodatkowo z uwagi na metodykę badań, ochronę przed zanieczyszczaniem i degradacją odczynników 

chemicznych Zamawiający wprowadził określone wartości pojemności i wagi odczynników chemicznych 

wskazanych w załącznikach Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty.    

Ponadto Zamawiający informuje, że ilekroć w treści SIWZ bądź załączników do niej, Zamawiający powołuje 

się na jakiekolwiek normy, aprobaty lub certyfikaty, Wykonawca może wykorzystać normy, aprobaty lub 

certyfikaty w stosunku do nich równoważne.  

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp jeżeli Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne 

opisywanym przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.” 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że przewiduje jedną dostawę produktów. 

 

Pytanie nr 28 

W nawiązaniu do zadanych licznych pytań do postępowania i zbliżających się dni wolnych zwracamy się z 

gorącą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do 27 czerwca.  

Z góry dziękujemy za pozytywne rozpatrzenie. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 28 

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert do dnia 26 czerwca br. Zmianie ulegają również 

godziny. 

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°.  
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Nowy termin składania ofert upływa w dniu 26 czerwca 2019 r. o godz. 1000. 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 26 czerwca 2019 r. o godz. 1030 w siedzibie  Zamawiającego – 

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

Niezależnie od powyższego Zamawiający informuje o dokonanej na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp 

modyfikacji pozycji 11 Załącznika nr 1A.1. do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny 

określający cenę oferty (pozycja 10 zmodyfikowanego  Załącznika nr 1A.1. do SIWZ, a mianowicie Sterylna 

pożywka do hodowli komórek MCF-7 typu EMEM) dotyczącej zmiany ilości opakowań zapotrzebowania z 

1 opakowania na 10 opakowań. 

 

W związku z utworzeniem przez Zamawiającego nowej Części nr 6 poprzez wydzielenie z Części nr 1 

dwóch pozycji, a także w związku z wprowadzonymi zmianami do treści SIWZ wynikającymi między 

innymi z udzielonych odpowiedzi na pytania, Zamawiający zmodyfikował treść Załączników nr 1, 1A.1. i 

4 do SIWZ oraz opracował nowy Załącznik nr 1A.6. do SIWZ. 

 

Zmodyfikowana treść Załączników nr 1, 1A.1. i 4 do SIWZ oraz treść Załącznika nr 1A.6. do SIWZ jest 

opublikowana i dostępna na stronie internetowej Zamawiającego www.bionanopark.pl w zakładce 

Przetargi i postępowania konkursowe w folderze dotyczącym niniejszego postępowania od dnia 19 

czerwca br. 

 

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ 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. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Treść zapytania skrócona lub zmodyfikowana w stosunku do treści oryginalnej o zapisy mogące 

sugerować źródło zapytania zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 ustawy Pzp.  

http://www.bionanopark.pl/

