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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 9 
części,. Zamawiający publikuje treść pytań wraz z udzielonymi odpowiedziami: 

 
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę Części 2 w terminie około 14 tygodni? 
 
Wyjaśnienie: Materiałów poz.1, 2 brak na stanie magazynowym, nie jest możliwa dostawa materiałów 
biologicznych w podanym 30 dniowym terminem. Aktualnie termin dostawy materiałów ATCC, z 
przyczyn od nas niezależnych, może ulec znacznemu wydłużeniu. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
 
2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostawę w Części 2 linii  komórkowych z terminem gwarancji 

30 dni od daty wysyłki, w specyfikacji zawarte jest minimum 6 miesięcy? 
 
Wyjaśnienie: ATCC nie określa terminów ważności dla linii komórkowych. 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. 
 
Dla zachowania 30-dniowej gwarancji na przeżywalność, zakupione komórki należy hodować na 
pożywce zalecanej przez ATCC postępując według dokumentacji dla danego produktu (Product Sheet, 
Certificate of Analysis) znajdującej się na stronie www.atcc.org (w opisie danego materiału). 
Stosowanie pożywek ATCC® zmniejsza ryzyko wystąpienia problemów ze wzrostem hodowli 
ATCC® lub zmianą ich właściwości. 
 
Jeżeli jest to tylko możliwe, hodowlę należy rozpocząć od razu po otrzymaniu przesyłki, zmniejszy to 
ryzyko wystąpienia problemów z przeżywalnością komórek. Jeżeli rozpoczęcie hodowli po 
otrzymaniu przesyłki nie jest możliwe, fiolkę należy przechowywać w temperaturze -135oC lub 
niższej (najlepiej w parach ciekłego azotu). Przechowywanie fiolki w zamrażarkach mechanicznych o 
temperaturze -80 oC może bardzo szybko obniżyć przeżywalność komórek. 
 
Jeżeli jest to tylko możliwe, hodowlę należy rozpocząć od razu po otrzymaniu przesyłki, zmniejszy to 
ryzyko wystąpienia problemów z przeżywalnością komórek. Jeżeli rozpoczęcie hodowli po 
otrzymaniu przesyłki nie jest możliwe, fiolkę należy przechowywać w temperaturze -135oC lub 
niższej (najlepiej w parach ciekłego azotu). Przechowywanie fiolki w zamrażarkach mechanicznych o 
temperaturze -80 oC może bardzo szybko obniżyć przeżywalność komórek. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
 
3. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, czy dostawa dla Części nr 2 

przewidziana jest jednorazowo, czy częściowo? 
 



 

Wyjaśnienie: Pytanie jest spowodowane kosztami transportu każdorazowej dostawy, który zmuszeni 
bylibyśmy doliczyć. 
Odpowiedź: Dostawa częściowa (dostępne produkty proszę wysyłać od razu) 
  
 
4.Prosimy o udostępnienie projektu umowy dla Części nr 2, jeśli jest przewidziany do realizacji. 
Odpowiedź: Brak umowy, zamówienie będzie na podstawie z wysłanego zamówienia. 
 
 
 
II. Wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla Wykonawców i Zamawiającego.  
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