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Instytut Farmakologii PAN w Krakowie 
ul. Smętna 12  
31-343 Kraków 
Nr sprawy: IF/ZP-04/2018  Kraków dnia: 2018-05-21 
 
 
 

O D P O W I E D Ź 
na zapytania w sprawie SIWZ - 7 

 
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-05-07 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie 
zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 
2017 r. poz.1579 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na „Zakup i dostawa 
odczynników i produktów laboratoryjnych do Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie przy 
ul. Smętnej 12 – cz. I”, o następującej treści: 
 
 

Pytanie nr 1 dotyczy wzoru umowy, § 12, ustęp 2, podpunkt b) i c) – pakiet 2. 
Zgodnie z § 12 wzoru umowy, Zamawiający określił kary umowne z tytułu nieterminowej dostawy. 
 
Czy Zamawiający zgadza się na obniżenie kar umownych z tytułu nieterminowej dostawy do 
poziomu 0,2 % ? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie nr 2 dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 3 i ust. 4 
 

Zamawiający przewidział, że Wykonawca zobligowany jest do pisemnej odpowiedzi na wniesioną 
przez Zamawiającego reklamację w terminie 5 dni od daty jej otrzymania. Brak odpowiedzi w 
ciągu 5 dni jest uważany za uznanie przez Wykonawcę reklamacji i tym samym dokonanie 
wymiany wadliwego towaru na wolny od wad, zgodnie z zamówieniem w terminie do 5 dni od daty 
uznania reklamacji.    

 
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu na : 
 

„ Wykonawca zobligowany jest do pisemnej odpowiedzi na wniesioną przez Zamawiającego 
reklamację w terminie 7 dni roboczych od daty jej otrzymania. Brak odpowiedzi w ciągu 7 dni 
roboczych jest uważany za uznanie przez Wykonawcę reklamacji i tym samym dokonanie wymiany 
wadliwego towaru na wolny od wad, zgodnie z zamówieniem w terminie do 10 dni roboczych od 
daty uznania reklamacji. „ 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie nr 3 dotyczy pozycji 14-18 Pakiet nr 18  
 

Jaka wyłączny na polskim rynku dystrybutor marki EIAab Science prosimy o wyłącznie do osobnego 
pakietu produktów pozycji 14-18. 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 


