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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: 03/03/2020r. 

 

 

 

O D P O W I E D Ź 

na zapytania w sprawie SIWZ - 6 
 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-03-02 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: 

 

DOTYCZY PAKIETU V 

 
 

1. Zgodnie z zapisami §5, ustęp 4 wzoru umowy Zamawiający wymaga od Wykonawcy 
dostarczenia ulotek oraz instrukcji w języku polskim, przy czym wersja angielska 
dopuszczona jest jedynie za zgodą Zamawiającego.  
Prosimy o wyrażenie zgody na dostarczanie powyższych dokumentów w języku 
angielskim dla produktów z pakietu V.  
Producent  wyspecyfikowanych w pakiecie V. odczynników nie przewidział polskiej 
wersji językowej wspomnianych dokumentów. Konieczność wykonania tłumaczeń 
będzie stanowiła dodatkowy koszt dla Wykonawcy, który Wykonwca będzie musiał 
uwzględnić w cenie ofertowej. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

2. W § 6, ustęp 1 umowy Zamawiający zawarł obowiązek dostaczania faktury wraz z 
produktem.  
Czy Zamawiający dopuści, aby faktury dostarczane były w odzielnej korespondencji?   
Realizacja zamówień odbywa się z magazynu centralnego Wykonawcy znajdującego 
sie poza granicami kraju, natomiast faktury generowane są przez Działu Obsługi 
Klienta. Niestety nie mamy możliwości dostarczania faktur w jednej przesyłce wraz 
towarem gdyż nadawane są one z dwóch różnych miejsc. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

3. Dotyczy wzoru umowy, §7, ustęp 3.   
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany w ramach reklamacji 
z 5 dni do 14 dni licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji dla pozycji 
numer z 3. TaqMan Gene Expression Assay VIC-MGB z pakietu numer 5.?  
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Wyspecyfikowany przez Zamawiającego produkt jest produktem Made To Order, 

którego produkcja rozpoczyna się po wpłynięciu zamówienia lub pozytywnym rozpatrzeniu 

reklamacji i odbywa się w fabryce zlokalizowanej w USA. Ze względu na specyfikę produktu, 

czas produkcji i logistykę nie jest możliwym jego dostarczenie w przęciągu 5 dni. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

 

 

 


