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09.08.2018 
Oferenci biorący udział w postępowaniu 

 
Zapytanie ofertowe: 01/2018/O/CELONKO  

 

  

Dotyczy:  Postępowania na: Dostawy pożywek i plastików do hodowli komórkowych, 

odczynników, przeciwciał, zestawów analitycznych, zestawów odczynników, materiałów 

zużywalnych do badań. 

  

Odpowiedzi na pytania Oferentów: 

 

Pytanie nr 1 

Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy 

przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania 

opiekunowi handlowemu przewidywalnego - orientacyjnego w okresie 

kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to 

Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla 

Zamawiającego. 

- TAK, Zamawiający przewiduje taką opcję.  

Pytanie nr 2 

Wnosimy o zmianę stanowiska Zamawiającego w kwestii liczenia kar umownych 

za odstąpienie od umowy od kwoty niezrealizowanej wartości umowy, a nie 

całkowitej, krzywdzącym jest, aby Wykonawca, bądź Zamawiający ponosił 

ewentualną karę za prawidłowo zrealizowaną już wartość umowy. Czy zatem 

Zamawiający dokona modyfikacji wspomnianego zapisu przyszłej umowy? 

 - Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu. 

Pytanie nr 3 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów do przyszłej 

umowy , mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą 

Zamawiającego z Wykonawcą zgodnie i niewykraczające poza dopuszczalne zgodnie z 

art. 3531 k.c. granice swobody umów: 

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy z 

przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 5% wynagrodzenia umownego 

pozostałego do zapłaty.” 
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- Dodatkowe zapisy umowy zostaną ustalone z Wykonawcą po 

rozstrzygnięciu konkursu ofert. 

Pytanie nr 4 

Prosimy o wprowadzenie poniższego zapisu do przyszłej umowy: 

W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek 

ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt 3) 

ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 

2016, poz.684 t. j.). 

- Dodatkowe zapisy umowy zostaną ustalone z Wykonawcą po 

rozstrzygnięciu konkursu ofert. 

Pytanie nr 5 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie poniższego zapisu do treści 

przyszłej umowy:  

„W sytuacji, kiedy Zamawiający nie ureguluje należności w terminie, 

Wykonawca, po 2-krotnym wezwaniu Zamawiającego (w odstępie 14 dni) do 

zapłaty, ma prawo wstrzymać dostawy do Zamawiającego do czasu uregulowania 

należności” 

- Dodatkowe zapisy umowy zostaną ustalone z Wykonawcą po 

rozstrzygnięciu konkursu ofert. 

Pytanie nr 6 

Dotyczy Zestaw 3: 

          Pozycja 7 

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie tacy na 20 preparatów wykonanej z 

polistyrenu (PS)a nie z polichlorku winylu (PVC). )Oba typy materiału są  

powszechnie stosowane  w produkcji tacek na szkiełka mikroskopowe i oba 

cechują się analogicznymi właściwościami techniczno użytkowymi, oraz zbliżoną 

odpornością na odczynniki stosowane w procesie.   

- TAK, Zamawiający zgadza się na tą propozycję, jednakże dopuszczenie PVC nie 

zmienia pierwotnego zapisu,   

Pytanie nr 7 
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Dotyczy Zestaw 3: 

 Pozycja 18 

Prosimy o dopuszczenie kasetek z wieczkiem na zawiasie z otworkami 1x1 mm w 

op. 500 szt. jako produkt równoważny. Pozostałe parametry bez zmian. Kasetki na 

zawiasie cechują się lepszą wydajnością w procesie i w przeciwieństwie do 

kasetek z wieczkiem łamanym ( czyli kasetek powstających jako 1 element 

podczas procesu produkcji) cechują się znacznie lepszymi  wynikami w zakresie 

prawidłowego zamykania, ograniczają też do minimum możliwość otwarcia się 

kasetki podczas procesu.  

- TAK, Zamawiający zgadza się na tą propozycję, jednakże zgoda nie zmienia 

pierwotnego zapisu,   

Pytanie nr 8 

Dotyczy Zestaw 3: 

Pozycja  22 

Ze względu na to, że szkiełka podstawowe są produkowane zgodnie z normą ISO 

8037-1 prosimy o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej dotyczącej wymiaru 

szkiełka z „72 x 26 mm”  na  „76x26 mm.” 

- TAK, Zamawiający poprawki pomyłkę,  

Pytanie nr 9 

Dotyczy Zestaw 3: 

Pozycja 23 

Czy Zamawiający dopuści  szkiełka podstawowe adhezyjne typu Superfrost  , z 

pojedynczym polem do opisu, dostępne w kolorze białym op-72 szt. z 

odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 7 op.? Szkiełka adhezyjne zwyczajowo 

produkowane są w opakowaniach po 72 sztuki 

- TAK, Zamawiający zgadza się na tą propozycję, jednakże zgoda nie zmienia 

pierwotnego zapisu,   

Pytanie nr 10 

Dotyczy Zestaw 3: 

Pozycja  24-26 
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Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający oczekuje po 1 op. (100 szt.) szkiełek 

nakrywkowych okrągłych? 

- TAK 

Pytanie nr 11 

Dotyczy Zestaw 3: 

Pozycja 28 

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający oczekuje 1 op. (118 ml) balsamu do 

zaklejania szkiełek XYL? 

- TAK 

Pytanie nr 12 

Dotyczy Zestaw 3: 

Pozycja 29 

Prosimy o podanie całkowitej wymaganej ilości naklejek i możliwość 

zaoferowania opakowania innego niż 250 szt. z odpowiednim przeliczeniem 

ilości, oraz o doprecyzowanie z jakiej obecnie drukarki korzysta  

Zamawiający, w celu dobrania odpowiedniej wielkości rolki do urządzenia.  

- TAK dopuszczamy,  

Pytanie nr 13 

Dotyczy Zestaw 3: 

Pozycja 30 

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający oczekuje 5000 szt. probówek typu 

Eppendorf  niezależnie od formy konfekcjonowania? 

- TAK 

 
 

Zamawiający 


