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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

zaproszeniu do składania ofert na dostawę odczynników chemicznych dla Katedry 

Biotechnologii i Genetyki Zwierząt (AZZP.243.68.2019) 

 

Zamawiający udziela wyjaśnień do Zaproszenia do składania ofert w związku z pytaniem, 

które wpłynęło do Zamawiającego o następującej treści oraz dokonuje modyfikacji zapisów 

Zaproszenia do składania ofert: 

 

Pytanie 1  

Dotyczy wzoru  umowy, § 1, ustęp 5 – zadanie 2 

Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie w/w ustępu o: 

„o ile wymóg ten dotyczy” 

Odpowiedź: 

 Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie w/w ustępu o „o ile wymóg ten dotyczy”.  

Zamawiający modyfikuje zapisy Zaproszenia do składania ofert. 

 

Pytanie 2 

Dotyczy wzoru  umowy, § 2, ustęp 1, podpunkt 5) – zadanie 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie tego zapisu o: 

„ lub Wykonawca zapewni stały dostęp Zamawiającemu ( 24h, 7 dni w tygodniu ) do kart 

charakterystyki produktu na swojej stronie internetowej, a na żądanie Zamawiającego niezwłocznie 

dostarczy drogą emailową lub w formie wydrukowanej.  

Prośbę swoją motywujemy tym, iż w przypadku naszej firmy proces realizacji zamówienia nie 

przewiduje dostarczania w/w dokumentów wraz z towarem. Ze względów na politykę ekologiczną 

firmy udostępniamy wymagane dokumenty w formie elektronicznych plików na naszej stronie.  

 

 



 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie tego zapisu  w  § 2, ustęp 1, podpunkt 5) – 

zadanie 2 o następujące zdanie „ lub Wykonawca zapewni stały dostęp Zamawiającemu ( 24h, 

7 dni w tygodniu ) do kart charakterystyki produktu na swojej stronie internetowej, a na 

żądanie Zamawiającego niezwłocznie dostarczy drogą emailową lub w formie wydrukowanej.  

Zamawiający modyfikuje zapisy Zaproszenia do składania ofert. 

 

Pytanie 3  

Dotyczy wzoru  umowy, § 3, ustęp 9 – zadanie 2 

Zamawiający zapisał: 

„W przypadku niedostarczenia  odczynników wolnych od wad w miejsce wadliwych zgodnie 

z warunkami gwarancji lub rękojmi, Zamawiający ma prawo do dokonania zakupu u osoby 

trzeciej i obciążenia kosztami Wykonawcy, który ma obowiązek uregulować należność w 

terminie 14 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej lub innego dokumentu wskazującego 

wysokość kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z realizacją umownego 

wykonania zastępczego“ 

 

Uprzejmie prosimy o korektę w/w zapisu tak by brzmiał: 

„W przypadku niedostarczenia  odczynników wolnych od wad w miejsce wadliwych zgodnie 

z warunkami gwarancji lub rękojmi, Zamawiający ma prawo do dokonania zakupu u osoby 

trzeciej i obciążenia różnicą w koszcie zakupu a zaoferowanym w umowie kosztem  

kosztami Wykonawcy, który ma obowiązek uregulować należność w terminie 14 dni od daty 

otrzymania noty obciążeniowej lub innego dokumentu wskazującego wysokość kosztów 

poniesionych przez Zamawiającego w związku z realizacją umownego wykonania 

zastępczego“ 

Odpowiedź: 

Zamawiająvy wyraża zgodę na korektę w/w zapisu i nadaje mu następujące brzmienie:  

„W przypadku niedostarczenia  odczynników wolnych od wad w miejsce wadliwych zgodnie 

z warunkami gwarancji lub rękojmi, Zamawiający ma prawo do dokonania zakupu u osoby 

trzeciej i obciążenia różnicą w koszcie zakupu a zaoferowanym w umowie kosztem  

kosztami Wykonawcy, który ma obowiązek uregulować należność w terminie 14 dni od daty 

otrzymania noty obciążeniowej lub innego dokumentu wskazującego wysokość kosztów 

poniesionych 

Zamawiający modyfikuje zapisy Zaproszenia do składania ofert. 

 

 



 
 

Pytanie 4 

Dotyczy wzoru  umowy, § 3, ustęp 3  – zadanie 2, pozycja 1, 2 i 4. 

Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie produktów wymienionych w 

pozycjach 1 i 2 zaproszenia z terminem gwarancji minimum 9 miesięcy a produktu 

wymienionego w pozycji 4 z terminem gwarancji minimum  6 miesięcy.  

Nie dysponujemy bowiem produktami z 12 miesięcznym terminem przydatności do użycia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktów wymienionych w zadaniu w 

pozycjach 1 i 2 zaproszenia z terminem gwarancji minimum 9 miesięcy a produktu 

wymienionego w pozycji 4 z terminem gwarancji minimum  6 miesięcy. 

Zamawiający modyfikuje zapisy Zaproszenia do składania ofert. 
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