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Znak sprawy: DA.22.10.2022.ZM 

 
Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym  
bez negocjacji na dostawę materiałów, odczynników, pożywek mikrobiologicznych, sprzętu 
laboratoryjnego, środków ochrony osobistej i czystości oraz materiałów biurowych  
(18 części) 

 

Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), informuję, że w związku z prowadzonym postępowaniem,  
do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ): 

 

5. Dotyczy pkt. 7.1 SWZ. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy poniższe oświadczenie a tym samym 
wymaganie posiadania deklaracji dotyczy jedynie pakietu na sprzęt? Nie wszystkie wyspecyfikowane 
produkty zostały zaklasyfikowane przez producenta jako wyrób medyczny i nie posiadają deklaracji 
zgodności, są oferowane z 23% podatkiem VAT. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pakiecie 
nr 11 produktu z 23% podatkiem VAT, bez deklaracji zgodności.  

Odpowiedź 5: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w części XI produktu z 23% podatkiem VAT,  
bez deklaracji zgodności. 

 

6. Dotyczy i OPZ (Rozdział II SWZ) oraz §3 ust. 1 wzoru umowy. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie na jaki 
adres i w jakim terminie powinna nastąpić dostawa. W OPZ dla części 11 widnieje 10 dni od podpisania 
umowy i adres Rakowiecka, natomiast w umowie Jubilerska i 6 dni od złożenia zamówienia. 

Odpowiedź 6: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2 udzieloną 29.07.2022 r. Zamawiający podtrzymuje 
terminy dostaw określone w rozdziale II SWZ – Opisie przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części. W 
§ 3 ust. 1 umowy zostanie wpisany termin dostawy dotyczący części zamówienia, której dotyczy umowa, tj: 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot zamówienia na adres: …………………….., do miejsca 
wskazanego przez Zamawiającego, w terminie ………… (termin dostawy danej części zostanie  wpisany 
na etapie sporządzania umowy) od dnia zawarcia umowy. 

Dostawy będą realizowane do Zakładu Mikrobiologii przy ul. Rakowieckiej 36.  
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7. Ze względów systemowych zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu płatności do 60 dni bądź do 30 dni.  

Odpowiedź 7: Zamawiający wydłuża termin płatności do 30 dni. § 5. Termin płatności ust. 1 otrzymuje 
brzmienie: 

1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot zamówienia 
przelewem, w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty prawidłowo wystawionej rachunku/faktury VAT 
po zrealizowaniu dostawy, na rachunek Wykonawcy wskazany na rachunku/fakturze VAT. Za datę 
zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

8. dotyczy części XI. Czy skład pożywki Bulion LB jest poprawny? W formularzu napisane jest, że ilość chlorku 
sodu wynosi 0,5g/l, a czy nie powinno być 5g/l? 

Odpowiedź 8:  Wskazany w części XI skład pożywki LB został podany poprawnie. 

 
 

 

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.          
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