
 

 

Warszawa, dn. 20 sierpnia 2020 r. 

 

 Wykonawcy ubiegający się 

o udzielenie zamówienia 

 

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

nieograniczonego na „Dostawę  homogenizatora ze sterowaniem cyfrowym oraz komory 

laminarnej” (znak sprawy DA.22.14.2020.ZM) 

 

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 

Pytania do przyszłej  umowy: 

(§ 6  ust. 1) Czy Zamawiający dopuści zmianę określenia "opóźnienie" na "zwłoka". 

Uzasadnienie: Terminy „opóźnienie” i „zwłoka” mają walor prawny, przy czym „zwłoka” oznacza 

opóźnienie zawinione. W sytuacji objętej niniejszą umową dowodzenie winy Wykonawcy przez 

Zamawiającego byłoby niecelowe a po części niemożliwe. Zwracamy uwagę, iż Wykonawca, realizując 

przedmiot umowy, ponosi zwykłe ryzyko biznesowe prowadzonej przez siebie działalności. 

 

Odpowiedź na pytanie 1:  

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje dotychczasowe zapisy w SIWZ. 

 

Pytanie 2 

Pytania do przyszłej  umowy: 

(§ 6 ust. 1  pkt. 1- 4) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO dostawy?  

Uzasadnienie: VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany 

odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie 

ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia. 

Dlatego też zwracamy się z prośbą o modyfikację  zapisów umowy w taki sposób, aby wysokość kary 

umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. 

 

Odpowiedź na pytanie 2:  

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje dotychczasowe zapisy w SIWZ. 

 

Pytanie 3 

Pytania do przyszłej  umowy: 

(§ 6 ust. 1 pkt. 2 i pkt. 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do 

max. 5% wartości NETTO umowy? 



 

 

 

 

Odpowiedź na pytanie 3:  

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje dotychczasowe zapisy w SIWZ. 

 

Pytanie 4 

Pytania do przyszłej  umowy: 

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. 

 

Odpowiedź na pytanie 4:  

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 484. § 1 Kodeksu cywilnego: W razie niewykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten 

wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania 

przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej 

postanowiły. 

Pytanie 5 

Pytania do przyszłej  umowy: 

(§ 6 ust. 1 pkt. 4) Czy Zamawiający wyrazi zgodę wykreślenie zapisu umowy § 6 ust. 1 pkt. 4? W 

przypadku braku zgody prosimy o uszczegółowienie co ma na myśli Zamawiający pod pojęciem „inne 

naruszenia postanowień umowy”, albowiem zgodnie z ustawą Pzp Zamawiający winien w sposób 

należyty dokonać opisu stawianych wymagań. Zaproponowane przez Zamawiającego zapisy nie mogą 

budzić wątpliwości Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotu zamówienia. W/w dane 

pozwolą Wykonawcom na złożenie prawidłowej oferty, spełniającej oczekiwania Zamawiającego oraz 

przyczyni się to do zwiększenia konkurencyjności. Zezwoli to również na możliwość ubiegania się o 

jego udzielenie większej ilości wykonawców wg. Obiektywnych i niedyskryminacyjnych kryteriów lub 

zasad. W przypadku braku zgody prosimy o uzasadnienie swojej odpowiedzi. 

 

Odpowiedź na pytanie 5:  

Zamawiający informuje, iż pod pojęciem „inne naruszenia postanowień umowy” należy rozumieć 

naruszenia postanowień umownych innych niż wskazanych w § 6 ust. 1 pkt 1-3. 

 

Pytanie 6 

Pytania do przyszłej  umowy: 

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 na pytanie 6:  

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje dotychczasowe zapisy w SIWZ. 



 

 

 

Pytanie 7 

Pytania do przyszłej  umowy: 

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

Poza zmianami umowy dopuszczonymi w art. 144 ust. 1 Pzp dopuszcza się możliwość zmian 

postanowień zawartej umowy , w tym poszczególnych zamówień , gdy konieczność zmiany 

spowodowana jest okolicznościami poza kontrolą 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. Wykonawca zobowiązuje się informować 

Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem 

zamówionego przedmiotu. 

 

 

Odpowiedź na pytanie 7:  

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje dotychczasowe zapisy w SIWZ. Na pytanie dot. okoliczności 

zmiany istotnych postanowień zawartej umowy na skutek zaistnienia siły wyższej Zamawiający 

udzielił odpowiadając na pytanie nr 16. 

 

Pytanie 8 

Pytania do przyszłej  umowy: 

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

dokumentacji produktowej do dostaw ( specyfikacje produktów) w formie elektronicznej? 

 

Odpowiedź na pytanie 8:  

Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość dostarczenia dokumentacji produktowej w formie 

elektronicznej. 

 



 

 

 

Pytanie 9 

Pytania do przyszłej  umowy: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę? 

Uzasadnienie: W obecnej sytuacji epidemii Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do 

komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kwalifikowany 

podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi odręcznemu. Potwierdzenie tej 

zasady znajduje się w np. 78(1) kodeksu cywilnego, który zrównuje kwalifikowany podpis 

elektroniczny z podpisem własnoręcznym. 

 

Odpowiedź na pytanie 9:  

Zamawiający informuje, iż dopuszcza zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

 

Pytanie 10 

Czy Zamawiający wymaga by komora posiadała wyświetlacz LCD? 

 

Odpowiedź na pytanie 10:  

Zamawiający informuje, iż dopuszcza komorę z wyświetlaczem LCD oraz nie określenia technologii 

wykonania wyświetlacza i sterowania parametrami. Dopuszcza wszelkie rozwiązania podnoszące 

cechy funkcjonalne przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie 11 

Czy Zamawiający wymaga by komora posiadała sterowanie za pomocą przycisków membranowych 

odpornych na zalanie i bez dodatkowych elementów wystających mogących ulec uszkodzeniu np. 

pokręteł? 

 

Odpowiedź na pytanie 11:  

Zamawiający informuje, iż wymaga aby komora była wyposażona w panel sterujący z wyświetlaczem, 

natomiast sterowanie parametrami komory powinno być odporne na zalanie i odporne na 

ewentualne uszkodzenia np.  poprzez brak wystających elementów w postaci pokręteł, 

potencjometrów stanowiących element sterowania. 

 

Pytanie 12 

Czy Zamawiający wymaga by komora posiadała automatyczną kompensację przepływów, która 

gwarantuje utrzymywanie odpowiedniego przepływu i barier w miarę zapychania się filtrów HEPA? 

 

Odpowiedź na pytanie 12:  

Zamawiający informuje, iż Zamawiający wymaga by komora posiadała automatyczną kompensację 

przepływów, która gwarantuje utrzymywanie odpowiedniego przepływu i barier w miarę zapychania 

się filtrów HEPA. 



 

 

 

 

Pytanie 13 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania komorę laminarną z oświetleniem >850 lux? 

 

 

Odpowiedź na pytanie 13:  

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje dotychczasowe zapisy w SIWZ t.j. oświetlenie wewnętrzne 

min. 1000 lux. 

 

Pytanie 14 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania komorę laminarną z blatem roboczym dzielonym ze stali 

nierdzewnej oraz bokami pełnymi i tylną ścianą wykonaną z lakierowanej proszkowo stali? 

 

Odpowiedź na pytanie 14:  

Zamawiający informuje, iż dopuszcza komorę laminarną z blatem roboczym dzielonym ze stali 

nierdzewnej oraz  wymaga aby powierzchnie wewnętrzne przestrzeni roboczej t.j. płyta robocza i 

ściana tylna wykonane były ze stali nierdzewnej. Ponadto Zamawiający wymaga aby ściany boczne 

przestrzeni roboczej były przeszklone. 

 

Pytanie 15 

Czy Zamawiający wymaga by komora posiadała możliwość pracy w tzw. trybie nocnym o 

zmniejszonym zużyciu energii, jednocześnie zapewniając sterylność komory? To oszczędny tryb 

pracy, który zachowuję komorę w ciągłej gotowości. 

 

Odpowiedź na pytanie 15:  

Zamawiający informuje, iż wymaga aby komora posiadała możliwość pracy w trybie oczekiwania t.j. 

funkcję podtrzymania komory w ciągłej gotowości. 

 

Pytanie 16 

Pytanie dotyczy Załącznika nr 1a do SIWZ  

Część I – Dostawa homogenizatora ze sterowaniem cyfrowym  

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania, zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących 

punktów :  

1.Czy zamawiający przewiduje zmianę zapisu w Załączniku nr 1a do SIWZ „Projekt umowy nr 

DA.22.14.2020.ZM” w §6 pkt 1 ppkt 1 dotyczącego naliczenia kary umownej z wymaganych 2% 

wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia do 0.1% wynagrodzenia brutto, oraz pkt 

1 ppkt 2 i 3 z wymaganych 20% wynagrodzenia brutto do 10% wynagrodzenia brutto?  

Niniejsze pytanie dotyczy siły wyższej, w tym sytuacji z wiązanej z pandemią SARS-COV-2. 

 

 



 

 

Odpowiedź na pytanie 16:  

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje dotychczasowe zapisy w SIWZ. Okoliczności zmiany istotnych 

postanowień zawartej umowy na skutek zaistnienia siły wyższej zostały opisane  

w § 9 Projektu Umowy. 

 

 

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż pozostałe zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

pozostają bez zmian. 

Ponadto informuję, iż w związku z ww. zmianą treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

zmianie nie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu. 
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