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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: 25/02/2020r. 

 

 

 

O D P O W I E D Ź 

na zapytania w sprawie SIWZ - 4 
 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-02-19 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. Dotyczy wzoru umowy,  §2, ustęp 4 – pakiet V. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie w/w paragrafu umowy o następujący zapis? 

„Zamawiający dopuszcza dostarczanie e-faktur drogą elektroniczną na wskazany przez 

Zamawiającego adres e-mail.” 
 

Przekazywanie faktur drogą emailową usprawni proces przekazywania faktur. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

2. Dotyczy wzoru umowy,  §5, ustęp 1 i 2 – pakiet V. 
Zamawiający zapisał: 

„ 1. Wykonawca oświadcza, że towar dostarczony w ramach umowy jest wolny od wszelkich 

wad i spełnia wszelkie normy i parametry określone przez prawo Polskie oraz przez prawo 

Unii Europejskiej w tym zakresie, każdy towar oznaczony jest znakiem CE ( jeśli dotyczy ) oraz 

posiada wszelkie atesty (certyfikaty), zezwolenia dla towaru, dla których są one wymagane, 

oraz zobowiązuje się do ich przedstawienia na żądanie Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru dopuszczonego do obrotu i używania 

na terenie Polski w oryginalnych opakowaniach producenta, których koszt jest wliczony w 

cenę towaru.“ 
 

Uprzejmie prosimy o korektę w/w ustępów tak by brzmiały: 

„ 1. Wykonawca oświadcza, że towar dostarczony w ramach umowy jest wolny od wszelkich 

wad i spełnia wszelkie normy i parametry określone przez prawo Polskie oraz przez prawo 

Unii Europejskiej w tym zakresie, każdy towar oznaczony jest znakiem CE ( jeśli dotyczy ) oraz 

posiada wszelkie atesty (certyfikaty), zezwolenia dla towaru, dla których są one wymagane, 

oraz zobowiązuje się do ich przedstawienia na żądanie Zamawiającego o ile wymogi te 

dotyczą. 
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2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru dopuszczonego do obrotu i używania 

na terenie Polski o ile wymogi te dotyczą,  w oryginalnych opakowaniach producenta, 

których koszt jest wliczony w cenę towaru.“ 
 

Prośbę naszą motywujemy tym, iż produkty wymienione w pakiecie 1 służą tylko i wyłącznie 

do badań naukowych. Ustawodawca nie postawił wymogów  w odniesieniu do produktów 

służących do badań naukowych. 
 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

3. Dotyczy wzoru umowy,  §5, ustęp 4 – pakiet V. 
Wnosimy o usunięcie w/w ustępu w odniesieniu do pakietu V.  

Ze względu na ochronę środowiska, postępujące globalne ocieplenie  producent odczynników 

wymienionych w pakiecie V kładzie szczególny nacisk na redukcję dostarczanych w formie 

papierowej dokumentów i dlatego nie przewiduje dostarczanie wydrukowanych  ulotek czy 

certyfikatów wraz z dostawą. 

Informacje o produkcie oraz certyfikaty są dostępne na stronie internetowej producenta 

24h/7 dni w tygodniu.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu wzoru umowy. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dopuszcza taką formę przekazania 

przedmiotowych ulotek i instrukcji. 
 

4. Dotyczy wzoru umowy,  §5, ustęp 5 – pakiet V. 
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.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu wzoru umowy.  

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dopuszcza taką formę przekazania 

przedmiotowych kart charakterystyki. 
 

5. Dotyczy wzoru umowy,  §7, ustęp 3 – pakiet V. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany w ramach reklamacji z 5 dni 

do 21 dni licząc od dnia rozpatrzenia reklamacji?  
 

Na samą dostawę producent przewiduje 21 dni na dostawę licząc od momentu 

wprowadzenia zamówienia. 

Prośbę swoją motywujemy tym, iż nasze produkty magazynowane są poza granicami kraju, 

podany tutaj termin jest niewystarczającym i naraża Wykonawcę na ponoszenie kar 
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umownych tytułem nieterminowej realizacji. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

6. Dotyczy wzoru umowy,  §10,– pakiet V. 
Uprzejmie prosimy o uzupełnienie w/w ustępu o podpunkt: 

„g) wycofania z produkcji bez możliwości dostarczenia zamienników“ 

 

Prośbę swoją motywujemy tym, iż umowa ma charakter 24 miesięcznej. 

W trakcie trwania umowy może dojść do sytuacji gdy dany odczynnik zostanie wycofany  

z produkcji bez wprowadzenia  zamiennika. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

7. Dotyczy wzoru umowy,  §12, ustęp 2, podpunkt b)– pakiet V. 
Zamawiający zapisał: 

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary: 

w wysokości 0,5% wartości brutto zamawianej partii produktu za każdy dzień zwłoki w jej 

dostarczeniu w terminie określonym w § 4 ust. 1.“ 

 

Zwracamy się z prośbą o korektę w/w zapisu tak by brzmiał: 

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary: 

w wysokości 0,5% wartości brutto  towaru pozostającego w zwłoce brutto zamawianej partii 

produktu za każdy dzień zwłoki w jej dostarczeniu w terminie określonym w § 4 ust. 1.“ 

 Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 


