
 

 

 

          Lublin 26.06.2015r. 

 
Instytut Medycyny Wsi informuje, iż wpłynęły następujące zapytania dot. treści specyfikacji 

zaproszenia do składania ofert na:  dostawę odczynników : 5 zadań – z dnia  23 czerwca 2015r.   

 

 Do zadania 3 

1. Dotyczy załącznika nr 2 do zaproszenia , zadanie 3, pozycja 1. 

Zamawiający zapisał: 
“Big Dye Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit (Applied Biosystems nr 4336917)” 

 
Uprzejmie informujemy iż produkt Big Dye Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit  znajduje się pod 
numerem katalogowym 4337455 jako zestaw składający się z: 
4336697 2 TUBE,5X SEQ BUFFER SMALL 
4336917 1 FG,BDT v3.1 RR-100 
Produkt o numerze katalogowym 4336917 nie jest sprzedawany samodzielnie lecz tylko i 
wyłącznie w zestawie pod numerem głównym  4337455. Uprzejmie prosimy o dokonanie zmiany w 
załączniku nr 2. 
 
Zamawiający informuję, załącznik został poprawiony 

2. Dotyczy wzoru umowy, §1, ustęp 3, zadanie 3. 
Zamawiający zapisał: 
„Wszystkie dostarczane materiały pomocnicze winny posiada 
 co najmniej 10 miesięczny termin ważności licząc od daty dostawy.” 
 
Uprzejmie prosimy o zmianę tego zapisu dla zadania 3 tak by brzmiał: 
„Wszystkie dostarczane materiały pomocnicze winny posiada 
  termin ważności licząc od daty dostawy: 
- minimum 8 miesięcy pozycja 1 i 3 
- minimum 4 miesiące pozycja 2 i 4 
Prośbę swoją motywujemy tym, iż produkty te charakteryzuje krótki termin ważności. Wiele z nich 
już w dniu wyprodukowania nie spełnia kryterium Zamawiającego. Asortyment ten jest 
produkowany 
i magazynowany poza granicami kraju. Biorąc pod uwagę wszystkie aspekty, fakt iż nawet dla tych 
dla których producent przewidział termin ważności zgodny z wymaganiami Zamawiającego , 
Wykonawca nie jest w stanie spełnić kryterium przedstawione w zaproszeniu. 
Zamawiający wyraża zgodę 
3. Dotyczy treści zaproszenia, rozdział III  oraz wzoru umowy, §3, ustęp 1. – zadanie 3. 
Uprzejmie prosimy o wydłużenie terminu dostawy z 7 dni roboczych do 20 dni roboczych. 
Prośbę swoją motywujemy tym, iż nasz asortyment jest produkowany i magazynowany poza 
granicami kraju. 

 Zamawiający wyraża zgodę 
4. Dotyczy treści zaproszenia, rozdział III  oraz wzoru umowy, §3, ustęp 3. – zadanie 3. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany w ramach reklamacji z 7 dni 
do 21 dni? 
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 zda się 
niewystarczającym i naraża Wykonawcę na ponoszenie kar  umownych tytułem nieterminowej 
realizacji. 
Zamawiający wyraża zgodę 
5. Dotyczy wzoru umowy, §4, ustęp 1. – zadanie 3. 
Uprzejmie prosimy  o wyrażenie zgody na skrócenie terminu płatności z 45 dni na do 30 dni. 
 



 

Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ. 


