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Warszawa, dnia 23.06.2022 r. 

 

Numer postępowania: IMOL/ZP/13/2022 

 

Wszyscy Wykonawcy  

biorący udział w postępowaniu 

 

 

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy: Sprzedaż i dostarczenie specjalistycznych mieszanin związków chemicznych i ich roztworów 

(odczynniki) – postępowanie 2 

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający odpowiada 

na pytania Wykonawców dotyczące przedmiotowego postępowania: 

 

Pytanie nr 1 

„Nie rozumiem Państwa podejścia do zadawanych pytań. Przecież dnia 21.06 otrzymałam informację, o tym że 

zdublowana pozycja zostaje bez zmian. 

Dzień później otrzymujemy informację o tym, że likwidują Państwo pozycję i zwiększają ilość do dwóch sztuk. 

Co mam zrobić? Dokumenty już zostały podpisane. I nie uwzględniają Państwa aktualizacji. 

Proszę o weryfikację wszystkich zadanych pytań. Moja sprawa dotyczy tego samego pytania.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje następujących zmian: 

W Specyfikacji Warunków Zamówienia, w rozdziale VIII „Terminy” pkt. 1 ppkt. 1 otrzymuje następujące 

brzmienie: 

„1) Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 30 

lipca 2022 r.” 

 

W Specyfikacji Warunków Zamówienia, w rozdziale VIII „Terminy” pkt. 2 otrzymuje następujące 

brzmienie: 

„2. Termin składania i otwarcia ofert 

1) Oferty należy składać w terminie do dnia 01.07.2022 r. do godz. 12:00. 

2) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 01.07.2022 r. o godz. 12:30” 

 

Jednocześnie Zamawiający zamieszcza odpowiedzi wszystkie po aktualizacji z dnia 22 czerwca 2022 r.: 

„Pytanie nr 1 (21.06.2022 r.) 

„Proszę o aktualizację załącznika dla części VII. Arkusz jest chroniony i nie wylicza podatku vat oraz ceny brutto 

od pozycji nr 2 w dół. Nie można samodzielnie wprowadzić formuł zmieniających te wartości ze względu na 

ochronę.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnił zmodyfikowany formularz cenowy dla części VII na platformie zakupowej.  

 

„Jeszcze raz powracam do części VII:” 
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Pytanie nr 2 (21.06.2022 r.) 

„Dla pozycji 30 jest nieścisłość. Nazwa to p-p53 100 ul, natomiast nr. katalogowy #9166 odpowiada przeciwciału 

LAT Antibody #9166. To przeciwciało zostało też wycofane ze sprzedaży, CST rekomenduje w jego miejsce LAT 

(E3U6J) XP® Rabbit mAb #45533. 

Jeśli natomiast nr. katalogowy był błędnie podany i chodzi o przeciwciało dla p-p53, konieczne jest wskazanie nr. 

katalogowego, bo CST ma ich kilka w ofercie.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał modyfikacji w formularzu cenowym dla części VII (załącznik nr 2 do specyfikacji 

warunków zamówienia) i podał w pozycji 30 przeciwciało Phospho-p53 (Ser15) Antibody #9284. 

 

Pytanie nr 3 (21.06.2022 r.) 

„W pozycji 41 wskazane jest przeciwciało TWIST1 Antibody #46702. To przeciwciało zostało wycofane ze 

sprzedaży. CST rekomenduje TWIST1 (E7E2G) Rabbit mAb #69366.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał modyfikacji w formularzu cenowym dla części VII (załącznik nr 2 do specyfikacji 

warunków zamówienia) i podał w pozycji 41 przeciwciało TWISTI (E7E2G) Rabbit mAb #69366. 

 

Pytanie nr 4 (21.06.2022 r.) 

„Pozycje 10 i 46 to jest to samo przeciwciało MLK3 Antibody #2817.” 

 

Odpowiedź: 

W Formularzu cenowym dla części VII przeciwciało MLK3 Antibody #2817S wskazane w pozycji 46 zostało 

wykreślone, jednocześnie liczba sztuk przeciwciała MLK3 Antibody #2817S w pozycji 10 została zwiększona z 

1 do 2. 

 

Pytanie nr 5 (21.06.2022 r.) 

„Czy mogłabym prosić o informację co robimy w tych przypadkach? Czy mam te pozycje zastąpić zamiennikami 

proponowanymi przez producenta? I czy w mogliby Państwo określić o jaki produkt chodzi w pozycji 30?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi na wszystkie zadane pytania.  

Sposób złożenia oferty równoważnej został opisany w rozdziale II Specyfikacji Warunków Zamówienia.  

Produkt wskazany w pozycji 30 formularza cenowego do części VII został określony w odpowiedzi na pytanie nr 

2 (Phospho-p53 (Ser15) Antibody #9284).” 

 

Jednocześnie ze względu na błędne formuły w formularzach cenowych, Zamawiający wraz z wyjaśnieniami 

zamieszcza ich zmianę (dotyczy: formularzy cenowych do części I, II, III, V, VIII, IX, X, XI).  

 

Odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego na powyższe pytania oraz modyfikacje Zamawiającego 

stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców 

biorących udział w postępowaniu. 
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