
 

 

Warszawa, dn. 26 lutego 2020 r. 

 

 

 Wykonawcy ubiegający się 

o udzielenie zamówienia 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Dostawę aparatury laboratoryjnej, odczynników, materiałów 
pomocniczych, wzorców, materiałów eksploatacyjnych oraz 3 laptopów w ramach 
projektu – Wytwarzanie octu owocowego w województwie łódzkim, mazowieckim i 
śląskim we współpracy z Instytutem Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława 
Dąbrowskiego jako innowacji produktowej, procesowej i technologicznej”  (znak sprawy 
DA.22.1.2020.ZJ) 

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2019, poz. 1843 z późn. zm.), uprzejmie informuję, że w trakcie trwania przedmiotowego 

postępowania, do zamawiającego wpłynęły następujące pytania  dotyczące treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, które przedstawiam poniżej wraz z odpowiedziami: 

Pytanie 1 

Proszę o informację czy dopuszczają Państwo składanie ofert częściowych w postępowaniu 

DA.22.1.2020ZJ, tj. konkretnie np. na zadanie II, pkt I „Zamrażarka laboratoryjna 

niskotemperaturowa”? 

Odpowiedź 1 

Zamawiający zgodnie z Rozdziałem I pkt. 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

dopuszcza składanie ofert na części do Zadania I – Fizykochemii oraz Zadania II – Mikrobiologii. 

Pytanie 2 

1. (§7 ust. 1 pkt. a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO 
niezrealizowanej dostawy? 
 
Odpowiedź 2 

Zamawiający zachowuje dotychczasowe zapisy w projekcie umowy w obecnym zakresie. 

Pytanie 3 

2. (§ 7 ust.  1 pkt. c) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do 
max. 5% wartości NETTO niezrealizowanej umowy? Uzasadnienie: 
Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana  w sposób prawidłowy, a dla przykładu 
odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej 



 

 

naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W 
takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary 
umownej. 
 
Odpowiedź 3 

Zamawiający informuje, iż zachowuje dotychczasowe zapisy w projekcie umowy w obecnym 

zakresie argumentując, iż chce udzielić zamówienia Wykonawcy, który posiada możliwości i 

potencjał umożliwiający w pełni realizację przedmiotowego zamówienia w ramach części na które 

złożył ofertę w terminach realizacji określonych w SIWZ. 

Pytanie 4 

3. W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o okazanie kalkulacji przyszłej, hipotetycznej 
szkody, jaką ma ponieść zamawiający w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
umowy- zgodnie z przepisami. 
 

Odpowiedź4 

Zamawiający informuje, iż jako Beneficjent operacji pt.: ”Wytwarzanie octu owocowego w 

województwie łódzkim, mazowieckim i śląskim we współpracy z Instytutem Przemysłu Rolno-

Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego jako innowacji produktowej, procesowej i 

technologicznej”, zobligowany jest do przestrzegania terminów realizacji w celu wykazania 

osiągnięcia zamierzonego celu zgodnie z zawartą umową. 

W sytuacji niezłożenia wniosku o płatność w terminie określonym w umowie, a więc braku 

osiągnięcia celu w wyniku niedostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, po 

dwukrotnym wezwaniu Beneficjenta do złożenia wniosku w kolejnych wyznaczonych terminach 

skutkuje wypowiedzeniem umowy przez Agencję, a więc utratę dopłaty w wysokości 90% kwoty 

pomocy. Kwota pomocy znacznie przewyższa  kary za zwłokę dostawy asortymentu lub rozwiązania 

umowy z winy Wykonawcy. 

Pytanie 5 

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany umowy mogą 
nastąpić również w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, 
literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących 
zmiany celu i istoty umowy? 
 

Odpowiedź 5 

Zamawiający zachowuje dotychczasowe zapisy w projekcie umowy w obecnym zakresie. 

Pytanie 6 

5. Czy Zamawiający po podpisaniu umowy, w trakcie jej realizacji dopuści możliwość dostarczenia 
dokumentacji produktowej do dostawy ( specyfikacje produktów) w formie elektronicznej? 
 

Odpowiedź 6 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

wymaga załączenia karty charakterystyki oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z 



 

 

rozdziałem V pkt. 11 na etapie składania oferty w formie i terminie wskazanym w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają 

bez zmian. 

Ponadto informuję, iż w związku z udzielonymi odpowiedziami, nie ulega zmianie treść ogłoszenia o 

zamówieniu. 
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