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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 - 5 
 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-02-20 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: 

 

Pakiet 22: 

1. Wszystkie produkty z pakietu 22 należą do substancji kontrolowanych i mogą być 
realizowane jedynie po otrzymaniu zamówienia wraz z kopią zezwolenia na wykorzystywanie 
substancji kontrolowanych wydanego przez Inspektorat Farmaceutyczny oraz wypełnieniu 
zapotrzebowania na wydanie z magazynu (wzór dokumentu w załączniku – F-046). Czy 
Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wymaganych dokumentów? Czas realizacji 
zamówienia będzie liczony od daty otrzymania przez naszą stronę kompletu dokumentów. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

2. W związku z faktem, że pozycje z pakietu 22 są sklasyfikowane jako substancje kontrolowane, 
a ich zakup wymaga otrzymania dodatkowych zezwoleń na obrót tymi substancjami, czas 
realizacji zamówienia na te pozycje jest dłuższy, niż standardowych wzorców. Czy 
Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia dla tych pozycji do 
14 tygodni (70 dni roboczych) od daty przesłania zamówienia wraz z kompletem 
wymaganych dokumentów? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w 

zakresie pakietu nr 22 opis dla kryterium oceny ofert – termin dostawy – ulega zmianie na: 

Wykonawca zobowiązany jest do podania terminu dostawy w dniach roboczych, 

Zamawiający nie dopuszcza terminu dostawy dłuższego niż 70 dni roboczych liczonych od 

dnia złożenia zamówienia. 

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wzorców z pozycji nr 2,4,6 z minimum 3-
miesięcznym terminem ważności od daty dostarczenia? 
Wyjaśnienie: Firma Cayman Chemical Company gwarantuje co najmniej 3-miesięczny okres 

ważności na zakupione materiały odniesienia od momentu sprzedaży (w załączniku pismo 

producenta w tej sprawie). Jeżeli dana seria nie została wyprzedana, Cayman Chemical 

Company sprawdza jej jakość. W przypadku pozytywnej kontroli termin ważności produktu 

zostaje wydłużony, a certyfikat analizy - zaktualizowany. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
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4. We wzorze umowy w § 8, pkt. 1 widnieje zapis: „Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w 
terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy z zastrzeżeniem ust. 2,3,4 poniżej” 
W związku z niestałością cen oraz zmienną dostępnością produktów w tak długim okresie 

czasu, polityka naszej firmy nie pozwala na podpisanie umowy na tę grupę produktów na 

okres dłuższy, niż 12 miesięcy. Z związku z powyższym, czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

skrócenie terminu obowiązywania umowy do 12 miesięcy? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

5. We wzorze umowy w § 7, pkt. 3 widnieje zapis: „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.” 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany reklamowanego towaru z 

pakietu 22 z 5 dni na 14 tygodni (70 dni roboczych)? 

Uzasadnienie: Nie wszystkie oferowane produkty znajdują się na stałe na stanie w naszym 

magazynie centralnym, ponadto wzorce substancji kontrolowanych wymagają otrzymania 

dodatkowych zezwoleń, w związku z czym 5-dniowy termin wymiany jest niemożliwy do 

dotrzymania. Realnym natomiast jest standardowy termin realizacji zamówienia, czyli do 14 

tygodni (70 dni roboczych). 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

6. We wzorze umowy w § 6, pkt. 1 widnieje zapis: „Towar zostanie dostarczony wraz z fakturą 
przez Wykonawcę w opakowaniach na jego koszt, własnym transportem z rozładowaniem w 
magazynie […]” 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dosłanie faktury w oddzielnej od przesyłki z towarem 
paczce? 
Uzasadnienie: Niestety nie jesteśmy w stanie wysłać faktury wraz z towarem. Wynika to z 
ograniczeń technicznych: produkty wysyłane są do klientów końcowych bezpośrednio z 
magazynu centralnego, natomiast po wysłaniu paczki nasz system automatycznie wystawia 
fakturę VAT, którą wysyłamy w oddzielnej przesyłce z naszego biura w Polsce. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 

 

7. Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostawę produktów z pakietu 22 z certyfikatami w języku 
angielskim (producent udostępnia oryginalne certyfikaty jedynie w tym języku)? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

 

 

 


