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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 - 5 

 
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-04-30 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 1  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z Pakietu 1 produktów niedostępnych, które zostały 

wycofane z produkcji. Dotyczy: 

Pozycji 2,3,4,5 – nr kat. ab23678  

Pozycji 24 – nr kat. ab23382 

Pozycji 34 – nr kat. ab23994 

Pozycji 35 - nr kat. ab109314 

Pozycji 53 - nr kat. ab131417 

Pozycji 58 - nr kat. ab75750 

Pozycji 68 - nr kat. ab18893 

Pozycji 82 - nr kat. ab131341 

Pozycji 84 - nr kat. ab104665 

pozycji 89 - nr kat. ab41912 

pozycji 91 - nr kat. ab137340 

pozycji 115,116 - nr kat. ab108998 

pozycji 127 – nr kat. ab72439 

pozycji 141 – nr kat. ab32144 

pozycji 142 – nr kat. ab21667 
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pozycji 146, 147 – nr kat. ab12893 

pozycji 151 – nr kat. ab37714 

pozycji 153 – nr kat. ab53072 

pozycji 155 – nr kat. ab76188 

pozycji 157 – nr kat. ab2047 

pozycji 158 – nr kat. ab66317 

pozycji 172 – nr kat. ab175022 

pozycji 176 – nr kat. ab10283 

pozycji 187,188,189,190 – nr kat. ab77474 

pozycji 196 – nr kat. ab78457 

pozycji 197 – nr kat. ab50319 

pozycji 198 – nr kat. ab109246 

pozycji 215, 217 – nr kat. ab63083 

pozycji 221 – nr kat. RPN 800E 

pozycji 222 – nr kat. GE17-0090-01 

pozycji 226 – nr kat. S1121-4810 

pozycji 252 – nr kat. S4778-1250 

pozycji 253 – nr kat. S4780-2500 

pozycji 254 – nr kat. S4776-0500 

pozycji 257 – nr kat. S1675-0511 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie informuje, iż zmodyfikowany załącznik nr 1 dostępny jest 

na stronie internetowej Zamawiającego. 
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Pytanie 2  

Czy Zamawiający mógłby potwierdzić wielkość opakowania (jednostkę miary) następujących 

pozycji, ponieważ na stronie producenta dostępne są w następujących wielkościach:   

Pozycja 6,7 – nr kat. Ab80221 – j.m. 400 ul 

Pozycja 8,9 – nr kat. ab23691 – j.m. 100 ug  

Pozycja 10,11 – nr kat ab80221 – j.m. 400ul  

Pozycja 28 – nr kat ab128874 – j.m. 100 ul  

Pozycja 54 – nr kat ab55051 – j.m. 100 ug 

Pozycja 55 – nr kat. ab52248 – j.m. 100 ug  

Pozycja 56 – nr kat. ab68426 – j.m. 100 ul  

Pozycja 57 – nr kat. ab108626 – j.m. 100 ul  

Pozycja 70 – nr kat. ab75745 – j.m. 100 ul  

Pozycja 73 – nr kat. ab8580 – j.m. 50 ug  

Pozycja 85 – nr kat. ab150387 – j.m. 100 ul  

Pozycja 86 – nr kat. ab15672 – j.m. 50 ug 

Pozycja 87 – nr kat. ab6438 – j.m. 100 ul  

Pozycja 88 – nr kat. ab 53088 – j.m. 100 ug  

Pozycja 93 – nr kat. ab 41170 – j.m. 100 ug  

Pozycja 94 – nr kat. ab 41171 – j.m. 100 ug  

Pozycja 105 – nr kat. ab78540 – j.m. 100 ug  

Pozycja 109 – nr kat. ab130130 – j.m. 200 ul  

Pozycja 119 – nr kat. ab22048 – j.m. 100 ug  

Pozycja 129,130 – nr kat. ab 23703 – j.m. 100 ul  

Pozycja 168 – nr kat ab205718 – j.m. 500 ug  

Pozycja 203 – nr kat ab 22592 – j.m. 50 ul  
 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza wskazane wielkości opakowań. Jednocześnie informuje, iż 
zmodyfikowany załącznik nr 1 dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego. 


