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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 - 9 

 
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  pakiet nr 14: 
1) Produkty z pozycji 19 i 20 zostały wycofane z oferty, dlatego prosimy o ich usunięcie z 

pakietu. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie informuje, iż zmodyfikowany w 
tym zakresie załącznik nr 1 dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego. 

        
Pytanie nr  2 dotyczy  pakiet nr 14: 

2) Prosimy o doprecyzowanie wielkości opakowania dla pozycji: 24, 27, 28, 29, 30, 37, 39, 42, 
43, 52 (wskazana objętość jest niedostępna), 54, 55, 56. 
Odpowiedź: Zamawiający usuwa ww. pozycje z załącznika nr 1 do SIWZ. Jednocześnie 
informuje, iż zmodyfikowany w tym zakresie załącznik nr 1 dostępny jest na stronie 
internetowej Zamawiającego. 
        

        
Pytanie nr 3 dotyczy  pakiet nr 14: 

3) Prosimy o usunięcie pozycji 44 oraz 45. Produkty te nie są dostępne w normalnym kanale 
dystrybucji w związku z tym nie mogą zostać zaoferowane z pozostałymi produktami 
wskazanymi w pakiecie 14.  
Odpowiedź: Zamawiający usuwa ww. pozycje z załącznika nr 1 do SIWZ. Jednocześnie 
informuje, iż zmodyfikowany w tym zakresie załącznik nr 1 dostępny jest na stronie 
internetowej Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 4 dotyczy  pakiet nr 14: 

4) Czy w przypadku pozycji 60 Zamawiającemu chodziło o produkt o numerze 10046-50? 
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Odpowiedź: Zamawiający usuwa ww. pozycje z załącznika nr 1 do SIWZ. Jednocześnie 
informuje, iż zmodyfikowany w tym zakresie załącznik nr 1 dostępny jest na stronie 
internetowej Zamawiającego. 
 
 
Pytanie nr 5 dotyczy  pakiet nr 14: 

5) Prosimy o doprecyzowanie informacji na temat pozycji 85, aktualny opis wskazuje na całą 
rodzinę produktów i uniemożliwia podanie jednej ceny. 
Odpowiedź: Zamawiający usuwa ww. pozycje z załącznika nr 1 do SIWZ. Jednocześnie 
informuje, iż zmodyfikowany w tym zakresie załącznik nr 1 dostępny jest na stronie 
internetowej Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 6 dotyczy  pakiet nr 14: 

6) Czy w przypadku pozycji 94 Zamawiającemu chodziło o produkt o numerze 706-165-148? 
Odpowiedź: Tak. 
 
Pytanie nr 7 dotyczy  pakiet nr 14: 

7) Czy w przypadku pozycji 112 Zamawiającemu chodziło o produkt o numerze 005-000-121? 
Odpowiedź: Tak. 
 
Pytanie nr 8  dotyczy  pakiet nr 14: 

8) Prosimy o usunięcie pozycji 103, produkt został wycofany ze sprzedaży. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie informuje, iż zmodyfikowany w 

tym zakresie załącznik nr 1 dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego. 


