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L.Dz.   195/2022 

 
 
Uczestnicy postępowania 
 
 
 

Dot.: postępowania na „Dostawę produktów do wykonywania badań” w ramach Projektu pn. 
„Spersonalizowana, liposomowa terapia ostrych białaczek szpikowych (OBS/AML) oparta na 
małych, inhibitorowych RNA” 
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z 
działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach (4/Z/22)  

 
 Zgodnie z treścią rozdziału X pkt. 2 SWZ w związku ze zgłoszonym przez Wykonawców 
pytaniem do SWZ dotyczącym ww. postępowania:  
 

1. Pytanie do Załącznik nr 4.7: Zadanie 7: Plastiki Laboratoryjne, poz. 2: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na sposób pakowania produktu 10x50szt./500 szt. w 
worku? Nadmieniam, że ww. produkt pakowany jest przez wszystkich producentów po 
50szt. 

Zamawiający odpowiada: Zamawiający wymaga minimalnej ilości przedmiotu zamówienia 
określonej w załączniku nr 4.7, Zamawiający dopuszcza możliwość pakowania produktu 
po 50 sztuk w jednym opakowaniu zbiorczym. 
 

2. Pytanie do Załącznik nr 4.7: Zadanie 7: Plastiki Laboratoryjne, poz. 7: 
Oryginalne opakowanie producenta wynosi 100szt. Proszę o informacje czy Zamawiający 
zgodzi się na opakowanie 100szt? 

Zamawiający odpowiada: Zamawiający wymaga minimalnej ilości przedmiotu zamówienia 
określonej w załączniku nr 4.7, Zamawiający dopuszcza możliwość pakowania produktu 
po 100 sztuk w jednym opakowaniu zbiorczym. 

 
3. Do Zad 1. 

Czy zamawiający zgodzi się na dostarczenie odczynnika pakowanego po 10 ml (łącznie 
80 ml). A jeśli tak to czy będzie porównywał cenę w przeliczeniu na ml odczynnika? 
 
Zamawiający odpowiada: Zamawiający wymaga minimalnej ilości przedmiotu zamówienia 
określonej w załączniku nr 4.1. Zamawiający dopuszcza możliwość pakowania produktu 
po 10 ml. Zamawiający będzie porównywał cenę oferty w wymaganej minimalnej ilości 
przedmiotu zamówienia określonej w załączniku nr 4.1. 
 

4. Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostawy w Pakiecie nr 5 i 6 do 45 dni 
od daty przesłania zapotrzebowania? Wzmożone zapotrzebowanie na produkty 
laboratoryjne do diagnostyki covidowej, a także fakt, iż magazyny producenta znajdują się 
zagranicą, może powodować wydłużenie terminu dostawy.  
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Zamawiający odpowiada: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 
45 dni roboczych w przypadku zadania nr 5 oraz zadania nr 6. § 2 ust. 1 Istotnych 
postanowień umowy stanowiących Załącznik nr 3 do SWZ otrzymuje brzmienie: „Dostawy 
będą realizowane sukcesywnie, w terminie do 28 dni (dot. Zadań od 1 do 4 oraz od 7 do 
9), w terminie 45 dni (dot. Zadań od 5 do 6) od dnia przesłania przez Zamawiającego 
zapotrzebowania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail przedstawiciela 
Wykonawcy wskazanego w § 2 ust. 3.2) Umowy, określającego rodzaj i ilość objętego 
dostawą asortymentu oraz, ewentualnie, miejsce dostawy. W przypadku braku 
odmiennego zastrzeżenia w treści zapotrzebowania, o którym mowa w zdaniu 
poprzedzającym, miejscem dostawy jest siedziba Zamawiającego.”. 

 
5. Dotyczy  części III, rozdział VI, , ustęp 1, podpunkt 5) - zadania 2, 3 i 9. 

Ze względu na specyfikę produktów wyszczególnionych w zadaniach 2, 3 i 9 zwracamy 
się z prośbą o odstąpienie od dostarczenia na wezwanie w ciągu 3 dni 
folderów/ulotek/katalogów oferowanego przedmiotu zamówienia w zamian za wyrażenie 
zgody na samodzielne pobranie przez Zamawiającego ze strony internetowej producenta 
szczegółowych opisów przedmiotu postępowania w jęz. angielskim bądź dostarczenie na 
wezwanie wymaganych dokumentów w jęz. angielskim. 

Zamawiający odpowiada: 
Zamawiający   dopuszcza   pobranie   ulotek,   instrukcji   i   innych szczegółowych 
opisów przedmiotu zamówienia ze strony internetowej producenta dla wszystkich zadań. 
Jednocześnie Zamawiający wymaga podania przez Wykonawcę strony internetowej 
producenta. 

 

6. Dotyczy wzoru umowy, § 8, ustęp 4, podpunkt 1)  -  zadania 2, 3 i 9. 
Prosimy o wydłużenie terminu wymiany w ramach reklamacji z 7 dni roboczych do 28 dni 
roboczych. 
Prośbę swoją motywujemy tym, iż w przypadku złożenia reklamacji  niezbędne jest 
przeprowadzenie samej analizy słuszności reklamacji. Biorąc pod uwagę ten aspekt jak 
również i fakt, iż nasze produkty magazynowane są poza granicami kraju, podany tutaj 
termin jest niewystarczającym i naraża Wykonawcę na ponoszenie kar umownych tytułem 
nieterminowej realizacji. 

Zamawiający odpowiada: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

 
Jednocześnie z treścią Rozdziału X pkt 3 swz Zamawiający informuje, że przedłuża termin 
składania ofert. 
 

 
Nowy termin składania ofert: 

14.09.2022 r. godz. 10.00 
Nowy termin otwarcia ofert: 

14.09.2022 r. godz. 10.15 
 

 
Z poważaniem  
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