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Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN w Krakowie 

ul. Smętna 12  

31-343 Kraków 

Nr sprawy: IF/ZP-02/2020       Kraków, dnia: 03/03/2020r. 

 

 

 

O D P O W I E D Ź 

na zapytania w sprawie SIWZ - 7 
 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-03-02 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 2019 r. poz. 1843) w trybie przetarg nieograniczony, na 

„Zakup i dostawa odczynników i produktów laboratoryjnych do Instytutu Farmakologii 

im. Jerzego Maja PAN w Krakowie przy ul. Smętnej 12 – cz.II”, o następującej treści: 

 

1. Prosimy o rozszerzenie akceptacji do wysyłania certyfikatów w języku angielskim 

na pozostałe pakiety. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

2. Dot. pakietu nr 6 

a) Produkt wymieniony w poz. 11 tego pakietu został wycofany z produkcji. 

Prosimy o wyeliminowanie tej pozycji z postępowania. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę (numeracja po zmianach w 

Pakiecie 6 nie zawiera poz. 11). 

Jednocześnie Zamawiający przedkłada na swojej stronie internetowej 

zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia. 

b) Produkty z poz. 12-14 są produktami z katalogu firmy xxx, ujętego w tym 

postępowaniu w pakiecie nr 3. Prosimy o przesunięcie tych produktów do 

pakietu nr 3. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę (numeracja po zmianach w 

Pakiecie 6 nie zawiera poz. 12,13,14). 

Jednocześnie Zamawiający przedkłada na swojej stronie internetowej 

zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia. Załącznik nr 1 do SIWZ posiada zwiększony zakres w 

Pakiecie nr 3. 

c) W pozycjach 15-17 nie jest możliwe złożenie oferty bez podania przez 

Zamawiającego ilości analitów. Prosimy o doprecyzowanie Państwa wymagań 

w tym zakresie. 

 

Pozycja 15. RMNPMAG-83K: możliwość wyboru od 1 do 5 analitów 

Pozycja 16. RECYTMAG-65K: możliwość wyboru od 1 do 27 analitów 

Pozycja 17. RPTMAG-86K: możliwość wyboru od 1 do 7 analitów 

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował załącznik nr 1 do SIWZ - szczegółowy 

opis przedmiotu zamówienia w powyższym zakresie  
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