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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 - 3 

 
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-04-26 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 pakietu nr 2 pozycji nr 2, 162, 263,289,332,390,528 
Uprzejmie prosimy o usunięcie wyżej wymienionych pozycji z pakietu nr 2, ponieważ 
zostały one wycofane z produkcji. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie informuje, iż zmodyfikowany 
załącznik nr 1 dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego. 
 

2. Dotyczy pakietu nr 2 pozycji nr 25,26,49,50,66,67,537,538,542 
Uprzejmie informujemy, iż wymienione odczynniki nie występują w skali na 250 rnx. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sond  w skali na 360 rnx. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 

3. Dotyczy pakietu nr 2 pozycji nr 106-113, 374,445-448, 479,480, 498-500 
Uprzejmie prosimy o usunięcie wyżej wymienionych pozycji z pakietu nr 2, ponieważ nie 
występują one w ofercie katalogowej autoryzowanego przedstawiciela producenta 
pozostałych odczynników z pakietu 2. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, jednocześnie informuje, iż zgodnie z SIWZ 
dopuszcza produkty równoważne. 
 

4. Dotyczy pakietu nr 2 pozycji nr 368 
Informujemy, iż wyżej wymieniony odczynnik jest konfekcjonowany w opakowaniu 10x10 
ml. Prosimy o zmianę opisu w kolumnie  „wielkośc opakowania”, tak aby byłao ona zbieżna 
z opisem przedmiotu zamówienia. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie informuje, iż zmodyfikowany 
załącznik nr 1 dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego. 
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5. Dotyczy pakietu nr 2 pozycji nr 427 
Uprzejmie informujemy iż wyżej wymieniony odczynnik jest konfekcjonowany w 
opakowaniu na 100 reakcji. Czy Zamawiajacy  zezwoli na zaoferowanie 10 oapkowań na 
100 reakcji ( w sumie 1000 reakcji- zgodnie z wymogami Zamawiającego) 
Odpowiedź: Tak. Dopuszcza się. 


