
 

Politechnika Gdańska     Gdańsk, dnia 28.02.2012r. 

Wydział Chemiczny 

 

 Pytania dotyczące treści SIWZ do postępowania nr  ZP/53/008/D/12 

Dotyczy: 

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników chemicznych, drobnego 
sprzętu laboratoryjnego, plastikowych naczyń sterylnych do hodowli komórkowych 

Zamawiający informuje, że  w dniu 24.02.12r. wpłynęły do Zamawiającego pytania od 
Wykonawców, dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia o 
następującej treści: 

1. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia część 5, pozycja 1: 
Prosimy o sprecyzowanie, czy zamawiane medium ma zawierać/nie zawierać 
następujące składniki: HEPES, Phenol Red, pirogronian sodu, fosforany 

Odp. Zamawiane medium ma zawierać Phenol Red. 
2. Dotyczy przedmiotu zamówienia część 5 pozycja 3: 
Prosimy o sprecyzowanie, czy zamawiane medium ma zawierać /nie zawierać 
Phenol Red. 

Odp. Medium ma zawierać Phenol Red. 

3. Zamawiający wymaga aby dostarczony przedmiot zamówienia posiadał okres 
gwarancji/przydatności do stosowania nie krótszy niż 12 miesięcy od daty 
dostawy. Z uwagi na niestabilność biologiczną odczynników opisanych w 
Części 5 zamówienia okres gwarancji deklarowany przez producenta to 12 
miesięcy od daty produkcji. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na takie warunki 
gwarancji, jeśli Wykonawca zobowiąże się do dostawy odczynników z 
minimum 85 maksymalnego okresu gwarancji określonego przez producenta. 
Uprzejmie informujemy, iż odczynniki są do Państwa dostarczane z 
zagranicznego magazynu centralnego, który jest uzupełniany sukcesywnie o 
nowe partie odczynników, w miarę wyczerpania się asortymentu. 

Czy Zamawiający zgodzi się na umieszczenie zapisu w umowie: „Wykonawca 

dostarczy zamawiającemu odczynniki o okresie gwarancji wynoszącym min. 85% 

maksymalnego okresu gwarancji określonego przez producenta. W przypadku 

braku odczynników mających 85% maksymalnego okresu gwarancji określonego 

przez producenta, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego. Zamawiający 

zaakceptuje proponowany okres gwarancji lub wydłuży Wykonawcy termin 

dostawy o czas niezbędny do uzupełnienia stanu magazynowego o nową partię 

towaru”. W przypadku braku akceptacji proponowanego zapisu uprzejmie prosimy 

o zmniejszenie minimalnego czasu gwarancji do 60% maksymalnego okresu 

gwarancji określonego przez producenta. 



Odp. Zamawiający zgodzi się na zmianę w umowie zapisu o gwarancji. Wykonawca 

zobowiąże się do dostawy odczynników z minimum 85 maksymalnego okresu 

gwarancji określonego przez producenta. 

4.  Zamawiający zapisał: „W przypadku uszkodzeń powstałych w trakcie 

transportu, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy wymiany 

uszkodzonego przedmiotu umowy na wolny od wad. Wymiana nastąpi w terminie 

5 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.” 

Ze względu na dostawę odczynników bezpośrednio z magazynów zagranicznych, 

uprzejmie prosimy o wydłużenie czasu dostawy brakującego lub wadliwego 

asortymentu do 14 dni. 

Odp. Zamawiający wyraża zmianę w zapisie umowy. 

 

Zamawiający dokona odpowiednich zmiany treści  SWIZ 

 
 


