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WYJAŚNIENIE NR 1 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 214 000 EUR pn. 

Dostawa materiałów i odczynników do eksperymentów z zakresu biologii mikroskopowej i anatomii 

roślin do badań prowadzonych w ramach Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii jako 

SPUB dofinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dotacja celowa) 

 

Do siedziby Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ: 

 

Pytanie 1: 

Dotyczy rozdział 2 do SIWZ, ustęp 3 – część 2 

Zamawiający zapisał w rozdziale 2, ustęp 3: 

„Termin ważności produktu z części 2 pozycja 2, 3, 4, 6, 9 i 10  w dniu dostawy nie może być krótszy niż 6 

miesięcy, natomiast w pozycji 7 w dniu dostawy nie może być krótsza niż 10 miesięcy,  a dla pozostałych 

produktów nie może być krótszy niż 12 miesięcy.” 

Wnosimy o korektę w/w zapisu tak by brzmiał: 

„Termin ważności produktu z części 2 pozycja 2 w dniu dostawy nie może być krótsza niż 5 miesięcy,  pozycja 3, 

4, 6, 9 i 10  w dniu dostawy nie może być krótszy niż 6 miesięcy,  dla produktu z  pozycji 7 w dniu dostawy nie 

może być krótsza niż 9 miesięcy, dla produktu z pozycji 8 w dniu dostawy nie może być krótsza niż 10 miesięcy a 

dla pozostałych produktów nie może być krótszy niż 12 miesięcy.” 

Prośbę swoją motywujemy tym, iż biorąc pod uwagę obecny stan magazynu oraz przewidywany termin zawarcia 

umowy nie jesteśmy w stanie zrealizować dostawy na w/w warunkach 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym, zapis SIWZ uzyskuje brzmienie proponowane w pytaniu. 

Pytanie 2: 

Dotyczy rozdział 2 do SIWZ,  wymagań niezbędnych do spełnienia przez Wykonawcę, ustęp 1 – część 2. 

Zwracamy się z prośbą o korektę okresu gwarancji w odniesieniu do części 2 tak aby był tożsamy z terminem 

ważności. Obie prośby motywujemy tym, iż przedmiotem postępowania w części 2 są odczynniki laboratoryjne, 

które to ze względu na swój skład fizyko-chemiczny charakteryzuje różne długości okresów terminów ważności. 

Gwarancji nie możemy zaoferować  dłuższej niż termin ważności. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie próśb. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż do części 2 zamówienia zastosowanie znajduje zapis odnoszący się do terminu 

ważności, a nie okresu gwarancji. 

 

 

 
 

Z poważaniem 
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