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Znak sprawy: DA.22.11.2022.MPGM 

Warszawa, dn. 01 maja 2022 r. 

 

 Wykonawcy ubiegający się 

o udzielenie zamówienia 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym 

bez negocjacji na „Dostawę sprzętu laboratoryjnego, materiałów, pożywek, odczynników oraz 

wyrobów biurowych w podziale na 26 części dla Międzyzakładowej Grupy Problemowej ds. 

Mleczarstwa” (znak sprawy DA.22.11.2022.MPGM). 

 

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2021 r. poz. 1129 z późn. zm), uprzejmie informuję, że w trakcie trwania przedmiotowego postępowania, 

do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, 

które przedstawiam poniżej wraz z odpowiedziami: 

 

1. Pytanie nr 1 

Pytania do umowy zał. 2: 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o określenie gwarantowanego procentowego 

poziomu wykupu przedmiotu umowy. 

Uzasadnienie:  

Zezwoli to na możliwość ubiegania się o udzielenie przedmiotu zamówienia większej ilości 

wykonawców wg. obiektywnych i niedyskryminacyjnych kryteriów lub zasad. W/w dane 

pozwolą Wykonawcom na złożenie prawidłowej oferty, spełniającej oczekiwania 

Zamawiającego oraz przyczyni się to do zwiększenia konkurencyjności i uzyskania lepszej ceny. 

W przypadku braku zgody prosimy o uzasadnienie swojej odpowiedzi 

Odpowiedź na pytanie 1 

Zamawiający informuje, że nie określił w dokumentacji przetargowej minimalnego 

gwarantowanego procentowego poziomu wykupu przedmiotu umowy. Zamawiający wymaga 

dostarczenia przedmiotów zamówienia określonych w Formularzu cenowym zgodnie z 

ilościami wskazanymi w kolumnie 2 oraz 3. 
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2. Pytanie nr 2  

Czy zamawiający wyraża zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu: „Dostawca ma prawo 

zmiany ceny w przypadku ponad 5-procentowego wzrostu kursu EUR/PLN, liczonego jako 

odchylenie procentowe bieżącego średniego kursu NBP pary walutowej EUR/PLN do średniego 

kursu NBP pary walutowej EUR/PLN z dnia złożenia oferty. Zmiana ceny, o której mowa w 

zdaniu poprzedzającym, wymaga pod rygorem nieważności zawarcia pisemnego aneksu. 

Rozliczenie zmiany wysokości wynagrodzenia zostanie rozliczone poprzez wystawienie faktury 

korygującej.” 

Odpowiedź na pytanie 2 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

3. Pytanie nr 3 
(§ 4 ust. 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany wadliwego towaru 

z 7 dni roboczych do 10 dni ? 

Uzasadnienie:  

Nie wszystkie oferowane produkty znajdują się na stałe na stanie w naszym magazynie, a w 

przypadku zgłoszenia reklamacji produkty te musimy wpierw sprowadzić bezpośrednio od 

producenta do naszego magazynu. W  związku z czym 7 dniowy termin realizacji jest trudny do 

dotrzymania. 

Odpowiedź na pytanie 3 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu wymiany wadliwego towaru z 7 dni roboczych 

do 10 dni roboczych. 

 

4. Pytanie nr 4 
(§  6 ust. 1 pkt. 1) Prosimy o podanie podstaw prawnych naliczania kar umownych. Czy 

Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 0,1% wartości 

netto za zwłokę będącą wynikiem niedotrzymania terminu realizacji Przedmiotu Umowy?  

Uzasadnienie:  

Prośbę swą motywujemy tym iż zgodnie z kodeksem cywilnym umowy powinna cechować 

równość stron stosunku cywilnego. Korekta, o którą prosimy w znacznym stopniu przybliży 

wymagany prawem charakter. W treści KC nie ma postanowień, które wskazywałyby  na 

preferowanie Zamawiającego, zawierającego umowę o Zamówienie publiczne. Także żaden 

zapis z Prawa Zamówień Publicznych nie uprawnia Zamawiającego do czynienia odstępstw  od 

zasady równości stron. 

Odpowiedź na pytanie 4 

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ. Wysokość kar jest adekwatna do wartości 

zamówienia i gwarantuje Zamawiającemu, że oferty złożą Wykonawcy posiadający potencjał 

do realizacji zamówienia publicznego. Zamawiający podziela stanowisko Krajowej Izby 
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Odwoławczej zgodnie z wyrokiem KIO/UZP 779/08 z dnia 11 listopada 2008 roku, że „kara 

umowna ma nie tylko charakter odszkodowawczy, lecz również prewencyjny, szczególnie 

istotny właśnie w realizacji umów dotyczących zamówień publicznych, gdzie zamawiający nie 

może w sposób dowolny wybrać kontrahenta”. 

5. Pytanie nr 5 
(§ 6 ust. 1 pkt. 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary w 

przypadku odstąpienia od Umowy do max. 5% wynagrodzenia netto, o którym mowa §2 ust. 1 

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 na pytanie 5 

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ. Wysokość kar jest adekwatna do wartości 

zamówienia i gwarantuje Zamawiającemu, że oferty złożą Wykonawcy posiadający potencjał 

do realizacji zamówienia publicznego. Zamawiający podziela stanowisko Krajowej Izby 

Odwoławczej zgodnie z wyrokiem KIO/UZP 779/08 z dnia 11 listopada 2008 roku, że „kara 

umowna ma nie tylko charakter odszkodowawczy, lecz również prewencyjny, szczególnie 

istotny właśnie w realizacji umów dotyczących zamówień publicznych, gdzie zamawiający nie 

może w sposób dowolny wybrać kontrahenta”. 

 

6. Pytanie nr 6 

(§ 6 ust. 6) Prosimy o podanie podstaw prawnych naliczania kar umownych w kwocie do 30%. 
Czy wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary tj. łączna kwota kar umownych nie 
przekroczy 20% wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 umowy. 
W przypadku braku zgody  na powyższe, proszę o podanie podstaw prawnych wraz z 
uzasadnieniem swojej odpowiedzi. 
Odpowiedź na pytanie 6 

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że 

zgodnie z  art. 436 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) limit dopuszczalnych kar umownych nie został określony. 

 

7. Pytanie nr 7 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie we wzorze umowy następujące postanowienia: Poza 

zmianami umowy dopuszczonymi w  myśl ustawy Pzp dopuszcza się możliwość zmian 

postanowień zawartej umowy, w tym poszczególnych zamówień, gdy konieczność zmiany 
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spowodowana jest okolicznościami poza kontrola stron, których działając z należytą 

starannością strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Dotyczy to w szczególności 

takich okoliczności jak zagrożenie epidemiologiczne, zamieszki , akty terroru, zamknięcie granic, 

rządowe ograniczenia międzynarodowego  transportu, utrudnienia na lotniskach i granicach, tj. 

okoliczności o charakterze tzw. Siły wyższej. W czasie trwania siły wyższej Wykonawca 

odpowiada za wykonanie Umowy na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego . Wykonawca dołoży 

wszelkich starań , aby pomimo istnienia siły wyższej zapewnić ciągłość dostaw wszystkich 

produktów na bieżąco i zgodnie ze składanymi zamówieniami oraz zobowiązuje się informować 

Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem 

zamówionych przez niego produktów. 

Uzasadnienie: 

Z uwagi na wyjątkowość sytuacji, jaką jest wybuch pandemii SARC-CoV-2, oraz dynamicznie 

zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu, w tym: 

Potencjalnie ograniczoną dostępność wybranych produktów związaną z nagłym i niemożliwym 

do przewidzenia zwiększeniem światowego zapotrzebowania na wyroby medyczne do 

diagnostyki in vitro oraz podejmowanie przez państwa dotknięte epidemią – w tym Polskę – 

środki profilaktyczne i zaradcze, takie jak: zamknięcie granic, ograniczenie międzynarodowego 

transportu, zwiększone kontrole na lotniskach i granicach, a także inne dodatkowe obowiązki 

nakładane na producentów i dystrybutorów produktów w sektorze ochrony zdrowia, 

stanowiące okoliczności o charakterze tzw. siły wyższej, złożone przez Zamawiającego 

zamówienia mogą nie zostać zrealizowane lub mogą zostać zrealizowane w późniejszym 

terminie lub w odbiegającej od zamówienia liczbie produktów. Wykonawca zobowiązuje się 

informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z 

dostarczeniem zamówionych przez niego produktów. 

Odpowiedź na pytanie 7 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, szczególny interes Wykonawcy w przedmiotowej 

sprawie został zabezpieczony w projektowanych warunkach umowy w §9 oraz 10. 

 

8. Pytanie nr 8 

Czy Zamawiający po podpisaniu umowy, w trakcie jej realizacji dopuści możliwość dostarczania 

dokumentacji produktowej (specyfikacje produktu) w formie elektronicznej? 

Odpowiedź na pytanie 8 

Zamawiający informuje, że jeżeli wymaga przedmiotowych środków  dowodowych dot. 

przedmiotu zamówienia, wymaga dostarczenia ich wraz z ofertą, chyba że dopuszcza 

uzupełnieni przedmiotowych środków  dowodowych na wezwanie Zamawiającego z godnie z 

zapisami SWZ. 
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9. Pytanie nr 9 

(§ 9 ust. 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany 
umowy mogą nastąpić 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? 
Uzasadnienie: 
Zezwoli to Zamawiającemu na dokonanie aneksowania umowy bez podejrzenia naruszenia 
ustawy Pzp, w związku z tym, iż Zamawiający przewidział takowy wariant już na etapie 
uruchomienia procedury przetargowej. 
Odpowiedź na pytanie 9 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

10. Pytanie nr 10 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia ze wskazanych 15 
tygodni na 20 tygodni? Ze względu na długi czas oczekiwania związany z realizacją zamówienia 
nie jesteśmy w stanie zapewnić wskazanego terminu realizacji. 
Odpowiedź na pytanie 10 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ ze względu na termin realizacji przedmiotowego 

projektu. 

 

11. Pytanie nr 11 

                W nawiązaniu do ogłoszonego postepowania proszę o doprecyzowanie specyfikacji dla części 6: 

1. Jakiego zestawu szkiełek mikroskopowych oczekuje Zamawiający?  
2. Czy Zamawiający dopuści mikroskop z regulacja dioptryjną na tubusie okularowym? 
3. Czy Zamawiający dopuści mikroskop z podziałem światła 100:0/50:50? 
4. Czy zamawiający dopuszcza obiektywy planachromatyczne korygowane do 160mm: 

- 4x/10     (WD15,8mm) 
- 10x/0,25    (WD12,2mm) 
- 40x/0,65    (WD0,37mm) 
- 100x/1,25   immersyjny (WD0,13mm) ? 

5. Czy Zamawiający dopuści mikroskop z ruchem stolika w osi Z – 20 mm? 
6. Czy Zamawiający dopuści mikroskop z oświetleniem ledowym  3W i kompatybilnym do 

niego filtrem zielonym? Oświetlenie ledowe ma długa żywotność żródła światła  i nie 
wymaga jego wymiany. 

Odpowiedź na pytanie 11 

Ad. 1. Zamawiający wymaga szkiełek podstawowych. 

Ad.2. Zamawiający wyraża zgodę. 
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Ad.3. Zamawiający  nie  wyraża  zgody  gdyż podział  światła  50:50 oznacza że  światło 

jest  dzielone  tylko w  50% co  sugeruje  gorszy  i mniej  wyraźny obraz. 

Ad. 4 . Zamawiający  nie  wyraża  zgody, ponieważ  mniejsza odległość  roboczą, co za tym 

idzie  gorsze parametry widzenia,  mniejsza głębia ostrości. 

Ad. 5. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametru gorszego niż wymaga w Opisie 

przedmiotu zamówienia. 

Ad. 6. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie  oświetlenia  LED  bez  filtra zielonego. 

 

12. Pytanie nr 12 

               Pakiet 8 – Vortex MX-S 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o mocy 58 W? 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o orbicie 4 mm? 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wadze 3,5 kg? 

Odpowiedź na pytanie 12 

Ad. 1. - Czy Zamawiający dopuści urządzenie o mocy 58 W? 

Zamawiający dopuszcza urządzenie o mocy 58 W. Zamawiający modyfikuje zapis dotyczący 

przedmiotowego parametru w następujący sposób: moc w zakresie od 51 W do 58 W 

Ad.2. - Czy Zamawiający dopuści urządzenie o orbicie 4 mm? 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametru dotyczącego orbity. Zamawiający 

modyfikuje zapis dotyczący przedmiotowego parametru w następujący sposób: orbita min. 5 

mm. 

Ad.3.- Zamawiający dopuści urządzenie o wadze 3,5 kg? 

Zamawiający dopuszcza urządzenie o wadze 3,5 kg. Zamawiający modyfikuje zapis dotyczący 

przedmiotowego parametru w następujący sposób: waga w zakresie od 2,8 kg do 3,5 kg. 

13. Pytanie nr 13 

 Nr. części 1 Zestaw do miareczkowania mleka  

-czy zamawiający może doprecyzować ile biuret potrzebuje? Z opisu przedmiotu zamówienia 

wynika, że dwóch jedna do oznaczania soli, druga biureta do oznaczania pH do zadanej 

wartości oraz azotu metodą Kjeldahla? Czy zamawiający wymaga dwóch biuret?  

-czy zamawiający dopuści titrator bez opcji miareczkowania ręcznego, skoro w specyfikacji 

napisał o aplikacjach, które robi się automatycznie do zadanego pH (azot Kjeldahla) lub do 

skoku potencjału (oznaczanie soli)?  

-czy zamawiający dopuści titrator z wbudowanym mieszadłem magnetycznym (zintegrowanym 

z titratorem) Jest to rozwiązanie dużo korzystniejsze, ponieważ umożliwia ustawienia 
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prędkości mieszkania z trybu metody. Z opisu zamawiającego wynika, że mieszadło ma być 

urządzenie peryferyjnym  

-czy zamawiający do dopuści urządzenie o wejściach 2x USB-A oraz Ethernet? Jest to 

rozwiązanie całkowicie równo 

Odpowiedź na pytanie 13 

Ad. 1. - czy zamawiający może doprecyzować ile biuret potrzebuje? Z opisu przedmiotu 

zamówienia wynika, że dwóch jedna do oznaczania soli, druga biureta do oznaczania pH do 

zadanej wartości oraz azotu metodą Kjeldahla? Czy zamawiający wymaga dwóch biuret? 

Zamawiający wymaga zaoferowania titratora z jedną biuretą 

Ad. 2. - czy zamawiający dopuści titrator bez opcji miareczkowania ręcznego, skoro w 

specyfikacji napisał o aplikacjach, które robi się automatycznie do zadanego pH (azot Kjeldahla) 

lub do skoku potencjału (oznaczanie soli)? 

Zamawiający wymaga titratora z opcją manualna i automatyczną 

Ad.3. - czy zamawiający dopuści titrator z wbudowanym mieszadłem magnetycznym 

(zintegrowanym z titratorem) Jest to rozwiązanie dużo korzystniejsze, ponieważ umożliwia 

ustawienia prędkości mieszkania z trybu metody. Z opisu zamawiającego wynika, że mieszadło 

ma być urządzenie peryferyjnym 

Zamawiający nie dopuszcza titratora z wbudowanym mieszadłem magnetycznym ,Zamawiający 

wymaga osobnego mieszadła które można wykorzystać w innych aplikacjach. 

Ad.4. - czy zamawiający do dopuści urządzenie o wejściach 2x USB-A oraz Ethernet? Jest to 

rozwiązanie całkowicie równoważne 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w zakresie złącza RS232 umożliwiające 

podłączenie  zewnętrznej drukarki 

14. Pytanie nr 14 

 Nr. części 6 Mikroskop laboratoryjny  

-czy zamawiający dopuści zakres ruchu w osi Z: 19 mm?  

-czy zamawiający dopuści oświetlenie LED 3W?  

-czy zamawiający dopuści podział światła w głowicy 50:50?  

-czy zamawiający dopuści zakres mechaniczny ruchu X/Y 77x50 mm 

Odpowiedź na pytanie 14 

 Ad.1 - czy zamawiający dopuści zakres ruchu w osi Z: 19 mm? 
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Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametru na gorszy niż wymaga w Opisie 

przedmiotu zamówienia 

Ad.2. - czy zamawiający dopuści oświetlenie LED 3W? 

Zamawiający  wyraża  zgodę na zaoferowanie  oświetlenia  LED 

Ad. 3. - czy zamawiający dopuści podział światła w głowicy 50:50? 

Zamawiający  nie  wyraża  zgodny,  gdyż podział  światła  50:50 oznacza, że  światło 

jest  dzielone  tylko w  50% co  sugeruje  gorszy  i mniej  wyraźny obraz 

Ad.4. - czy zamawiający dopuści zakres mechaniczny ruchu X/Y 77x50 mm 

  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zakres mechanicznego ruchu X/Y 77x50 mm 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 w zw. z art. 286 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r, poz. 1129 z późn. zm.), informuje, iż w 

prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, dokonuje modyfikacji treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób: 

BYŁO: 

Część 8 w kolumnie „Opis pozycji wchodzących w skład części” – stanowiący załącznik nr 1 do Umowy: 

8. 

Wytrząsarka 
laboratoryjna typu 

Vortex 

Wytrząsarka  laboratoryjna typu Vortex do różnego typu probówek o 
ruchu drgającym,  tryb pracy ciągły i regulowany. Prędkość 0 ... 2500 
obr./min 
moc 51 W, orbita  5mm, waga 2,8 Kg. 

 

 

JEST: 

Część 8 w kolumnie „Opis pozycji wchodzących w skład części” – stanowiący załącznik nr 1 do Umowy: 

8. 

Wytrząsarka 
laboratoryjna typu 

Vortex 

Wytrząsarka  laboratoryjna typu Vortex do różnego typu probówek o 
ruchu drgającym,  tryb pracy ciągły i regulowany. Prędkość 0 ... 2500 
obr./min 

moc w zakresie od 51 W do 58 W, orbita min. 5mm, waga w 
zakresie od 2,8 kg do 3,5 kg. 
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Powyższe zmiany stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz winny być 
uwzględnione przez Wykonawców w trakcie przygotowania dokumentów do złożenia ofert w 
postępowaniu. 
 

Ponadto informuję, iż w związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie zmianie ulega  treść ogłoszenia o 

zmówieniu. Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 3 w zw. 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), informuje, iż 

dokonuje zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia w następujący sposób: 

1) zmianę treści rozdziału VIII ust. 1 SWZ, nadając mu następujące brzmienie: „Wykonawca jest 
związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 03 czerwca 2022 
r.”, 

2) zmianę treści rozdziału XI ust. specyfikacji warunków zamówienia nadając mu następujące 
brzmienie: „Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć przed upływem terminu 
składania ofert, tj. do dnia 05 maja 2022 r., do godz. 10.00”,  

3) zmianę treści rozdziału XII ust. 1 specyfikacji warunków zamówienia nadając mu następujące 
brzmienie: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05 maja 2022 r., do godz. 10.30”.  
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