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Znak sprawy: DA.22.15.2022.ZT 

Warszawa, dn. 08 kwietnia 2022 r. 

 

 Wykonawcy ubiegający się 

o udzielenie zamówienia 

 

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

bez negocjacji na „Dostawę sprzętu laboratoryjnego, odczynników chemicznych, materiałów 

eksploatacyjnych ze szkła, wyrobów diagnostycznych, wyrobów biurowych, oprogramowania, drukarki,  

w podziale na 16 części” (znak sprawy DA.22.15.2022.ZT). 

 

 

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. Uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytanie do wzoru umowy:  

Czy Zamawiający zgodzi się aby  ewentualne kary były niższe i wynosiły 0,2%  wartości 
niezrealizowanej części dostawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia ? 
Tak wysokie kary w sytuacji  pandemii , sytuacji gospodarczo- politycznej i dużej niepewności 
na rynku  znacząco wpłyną na  wysokość  oferty   
lub skutecznie uniemożliwia dostęp do tego postępowania. 
 

 

Odpowiedź na pytanie 1 

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”. 
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2. Pytanie dot. części 14: 

Czy Zamawiający dopuści łaźnię wodną z nastawą temperatury w zakresie od +5°C powyżej 

temp. otoczenia do 105°C, spełniającą wszystkie pozostałe wymagania? 

 

Odpowiedź na pytanie 2 

Zmawiający informuje, że dopuszcza łaźnię wodną o powyżej zaproponowanych parametrach. 

 

3. Dot. Projektowanych postanowień Umowy 
Czy Zamawiający zgodzi się w §6 pkt. 1 ppkt. 2) na obniżenie kary do 0,5% za każdy dzień 

zwłoki w dostawie?  

Odpowiedź na pytanie 3 

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”. 

4. Dot. Projektowanych postanowień Umowy 
Czy Zamawiający zgodzi się w §6 pkt. 1 ppkt. 3)  na obniżenie kary do 10% w przypadku 

odstąpienia od umowy? 

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 

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. Uprzejmie proszę o odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania jak w temacie w 
zakresie zadania nr 4: 

 
1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 100 litrów? 
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2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zakresem ustawianej temperatury od +2st.C do 

+12st.C? 

3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 50  litrów netto, 55 litrów brutto i 

zakresie ustawianej temperatury od +2st.C do +10st.C? 

4. Prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 12 tygodni. 

Odpowiedź na pytanie 5 

Ad.1. Zamawiający informuje, że nie dopuszcza urządzenie o pojemności 100 litrów 

Ad.2. Zamawiający informuje, że nie dopuszcza urządzenie z zakresem ustawianej temperatury 

od +2st.C do +12st.C 

Ad.3. Zamawiający informuje, że nie dopuszcza urządzenie o pojemności 50 litrów netto, 55 

litrów brutto w zakresie ustawianej temperatury od +2st.C do +10st.C 

Ad.4. Zamawiający informuje, że ze względu na termin realizacji projektu, nie dopuszcza 

wydłużenia terminu realizacji dostawy do 12 tygodni. 

 

 

6. Pytanie dot. części nr 4 Chłodziarka laboratoryjna 

Pytani nr 1  
czy zamawiający dopuści urządzenie o pojemności użytkowej 56l  
 
Pytani nr 2  
czy zamawiający dopuści urządzenie o pojemności użytkowej 130l  
 
Pytani nr 3  
Czy zamawiający dopuści urządzenie utrzymujące temperaturę w komorze w przedziale 2-8°C ?  

 
Pytanie nr 4  
Czy zamawiający dopuści chłodziarkę bez manualnej regulacji temperatury przez użytkownika, 

wyposażonej w dwa termostaty utrzymującą temperaturę wewnątrz komory średnio na 

poziomie 5 °C . Urządzenie wyposażone w alarmy przekroczenia brzegowych wartości zakresu 

temperatury 2-8°C  

 

Odpowiedź na pytanie 6 

Pytani nr 1  
Zamawiający informuje, że dopuszcza urządzenie o pojemności użytkowej 56 litrów 

 
Pytani nr 2  
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Zamawiający informuje, że nie dopuszcza urządzenie o pojemności użytkowej130 litrów 

 
Pytani nr 3  
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza urządzenie utrzymujące temperaturę w komorze w 
przedziale 2-8°C 

 
Pytanie nr 4  
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza chłodziarkę bez manualnej regulacji temperatury 

przez użytkownika, wyposażonej w dwa termostaty utrzymującą temperaturę wewnątrz 

komory średnio na poziomie 5 °C . Urządzenie wyposażone w alarmy przekroczenia 

brzegowych wartości zakresu temperatury 2-8°C 

 

 

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż pozostałe zapisy Specyfikacji warunków zamówienia pozostają bez 

zmian. 

 

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

o zmówieniu. 
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