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Instytut Farmakologii PAN w Krakowie 
ul. Smętna 12  
31-343 Kraków 
Nr sprawy: IF/ZP-05/2018  Kraków dnia: 2018-05-18 
 
 
 

O D P O W I E D Ź 
na zapytania w sprawie SIWZ - 3 

 
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-05-08 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. II”, o następującej treści: 

 
Dotyczy Pakiet 10: 

1. Dot. formularza cenowego, 

Prosimy o wyodrębnienie poz: 1, 2, 6, 9-11,19-25, 27, 30-35, 41- 57, 59-71 do osobnego 
pakietu oraz ustalenie odpowiedniej kwoty wadium,  z uwagi na to, że nie posiadamy w 
swoim asrtymencie ww produktów oraz ze względu na innego producentat tych wyrobów. 
Sugerowana przez Zamawiającego charakterystyka produktu, spełniającego wymagania 
Zamawiającego wskazuje na innego producenta. Wyodrębnienie wymienionych pozycji do 
osobnego pakietu pozwoli na złożenie konkurencyjnych ofert innym producentom. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie dla ww pakietu minimalnego terminu dostawy, 
np. 2 dni robocze?  
Odpowiedź: Termin dostawy jest jednym z kryteriów oceny ofert  (parametrem punktowanym) – zgodnie 
z SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do podania terminu dostawy w dniach roboczych, Zamawiający 
nie dopuszcza terminu dostawy dłuższego niż 21 dni roboczych liczonych od dnia złożenia zamówienia. 

3. Dot. par. 6 ust. 1 wzoru umowy  

Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczania faktury wraz z towarem. 

Uzasadnienie: Oferent nie posiada magazynu oraz nie prowadzi produkcji na terenie Polski. 
Przedmiot zamówienia transportowany jest z zagranicy, a faktura wysyłana jest do 
Zamawiającego pocztą poleconą z biura w Warszawie. Do każdorazowej dostawy 
dołączony jest list przewozowy zawierający szczegółowy wykaz zamówionego 
asortymentu. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
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4. Dot. par. 12 ust. 2a 

Prosimy o zmianę w zapisie ww paragrafu na: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary: 
w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto (...)” 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 


