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WYJAŚNIENIA DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWY Z DZIEDZINY NAUKI
I. Zamawiający informuje, iż wpłynęły pytania do treści SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWY Z
DZIEDZINY NAUKI na sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych dla
poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 13
części,. Zamawiający publikuje treść pytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:
1.
Dot. formularz cenowy, cz. 13- ATCC_bc: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie
produktów bez terminu ważności, a z 30 dniowym terminem gwarancji, liczonym od daty wysyłki?
Wyjaśnienie: ATCC nie określa terminów ważności dla materiałów biologicznych ATCC.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z MTA ATCC zobowiązuje się do udzielenia 30 dniowej
gwarancji od daty wysyłki na przeżywalność materiałów biologicznych ATCC (komórek,
mikroorganizmów), pod warunkiem postępowania zgodnego z dostarczoną instrukcją. Jakiekolwiek
inne cechy linii komórkowych ATCC nie są objęte gwarancją producenta ani Wykonawcy."
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
2.
Dot. formularz cenowy, cz. 13- ATCC_bc: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu:
"Sprzedający zapłaci odsetki w wysokości 0,1% wartości niedostarczonego przedmiotu zamówienia za
każdy dzień opóźnienia"
na:
"Sprzedający zapłaci odsetki w wysokości 0,1% wartości niedostarczonego przedmiotu zamówienia za
każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 20% wartości brutto przedmiotu zamówienia."
Wyjaśnienie: ze względu na politykę naszej firmy, nie możemy wyrazić zgody na zapis dotyczący
ewentualnych kar za zwłokę bez określenia ich górnej granicy.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
3.
Dot. formularz cenowy, cz. 13- ATCC_bc: Ze względu na wymagania ATCC, materiały
ATCC możemy wysyłać na adres jednostek końcowych użytkowników, posiadających założone konto
ATCC. W związku z tym uprzejmie prosimy o informację, która z Państwa jednostek (nazwa i adres)
będzie końcowym użytkownikiem w przypadku decyzji o zakupie - materiały ATCC wysyłane są na
adres jednostki końcowego użytkownika.
Odpowiedź: Końcowa jednostka to: Zakład Bromatologii, Euroregionalne Centrum Farmacji
ul. Mickiewicza 2D, 15-222 Białystok
II.

Wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla Wykonawców i Zamawiającego.
W imieniu Zamawiającego
Kanclerz UMB
mgr Konrad Raczkowski
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