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Instytut Farmakologii PAN w Krakowie 
ul. Smętna 12 
31-343 Kraków 
Nr sprawy: IF/ZP-04/2018       Kraków dnia: 2018-04-27 
 
 
 

O D P O W I E D Ź 
na zapytania w sprawie SIWZ - 2 

 
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-04-25 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: 
 

1. Dotyczy wzoru umowy, § 4, ustęp 1 – pakiet 2. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie w/w paragrafu umowy o następujący 
zapis? 
„Zamawiający dopuszcza możliwość  składania zamówień bezpośrednio na platformie 
internetowej Wykonawcy.” 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu wzoru umowy. 
 

2. Dotyczy wzoru umowy, § 5, ustęp 4 – pakiet 2. 
Uprzejmie prosimy o usunięcie w/w ustępu w odniesieniu do realizacji dostaw produktów z 
pakietu 2. 
Ze względów na politykę ekologiczną firmy udostępniamy wymagane informacje na  stronie 
producenta. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu wzoru umowy. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że dopuszcza taką formę przekazania 
przedmiotowych ulotek i instrukcji. 
 

3. Dotyczy wzoru umowy, § 5, ustęp 5 – pakiet 2. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie tego zapisu o: 
„ lub Wykonawca zapewni stały dostęp Zamawiającemu ( 24h, 7 dni w tygodniu ) do kart 
charakterystyki produktu na swojej stronie internetowej, a na żądanie Zamawiającego 
niezwłocznie dostarczy drogą emailową lub w formie wydrukowanej.“  
Prośbę swoją motywujemy tym, iż w przypadku naszej firmy proces realizacji zamówienia 
nie przewiduje dostarczania w/w dokumentów wraz z towarem. Ze względów na politykę 
ekologiczną firmy udostępniamy wymagane dokumenty w formie elektronicznych plików 
na naszej stronie.  
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu wzoru umowy.  
Jednocześnie Zamawiający informuje, że dopuszcza taką formę przekazania 
przedmiotowych kart charakterystyki. 
 

4. Dotyczy wzoru umowy, § 6, ustęp 1 – pakiet 2. 
Zamawiający zapisał: 
„Towar zostanie dostarczony wraz z fakturą przez Wykonawcę w opakowaniach na jego 
koszt, własnym transportem z rozładowaniem w magazynie Zamawiającego przy ul. 
Smętnej 12 w Krakowie, w dni robocze w godz. 9:00 do 14:00, własnymi siłami 
Wykonawcy. W przypadku dostarczenia towaru w cenie wyższej niż w umowie, 
Zamawiający płaci za otrzymany towar wg ceny określonej w załączniku do umowy. 
Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na fakturze numeru przedmiotowej umowy 
oraz numer zamówienia.” 
 
Uprzejmie wnosimy o korektę w/w ustępu tak by brzmiał: 
„Towar zostanie dostarczony wraz z fakturą przez Wykonawcę w opakowaniach na jego 
koszt, własnym transportem z rozładowaniem w magazynie Zamawiającego przy ul. 
Smętnej 12 w Krakowie, w dni robocze w godz. 9:00 do 14:00, własnymi siłami 
Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza dostarczanie e-faktur drogą elektroniczną na 
wskazany przez Zamawiającego adres e-mail.  
W przypadku dostarczenia towaru w cenie wyższej niż w umowie, Zamawiający płaci za 
otrzymany towar wg ceny określonej w załączniku do umowy. Wykonawca zobowiązany 
jest do umieszczenia na fakturze numeru przedmiotowej umowy oraz numer zamówienia.” 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
5. Dotyczy wzoru umowy, § 7, ustęp 3 – pakiet 2. 

Zamawiający zapisał: 
„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.”  

 
Uprzejmie wnosimy o korektę w/w ustępu tak by brzmiał: 
„Wykonawca zobligowany jest do pisemnej odpowiedzi na wniesioną przez Zamawiającego 
reklamację w terminie 5 dni od daty jej otrzymania. Brak odpowiedzi w ciągu 21 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.”  

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

6. Dotyczy wzoru umowy, § 10, ustęp 1 – pakiet 2. 
Uprzejmie prosimy  o uzupełnienie w/w ustępu o następujący zapis: 
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„g) wycofania z produkcji“ 
 

              Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

7. Dotyczy wzoru umowy, § 12, ustęp 2, podpunkt b) i c)  – pakiet 2. 
Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych z 0,5% do 0,2% dla obu podpunktów. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 


