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Znak sprawy: DA.22.16.2022.ZJ/ZMT/ZM 

Warszawa, dn. 05 maja 2022 r. 

 

 

 

 Wykonawcy ubiegający się 

o udzielenie zamówienia 

 

 

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

bez negocjacji na „Dostawa aparatury laboratoryjnej, odczynników, materiałów pomocniczych, 

pożywek i testów mikrobiologicznych, materiałów eksploatacyjnych oraz  komputerów z 

oprogramowaniem w podziale na 20 części” (znak sprawy DA.22.16.2022. ZJ/ZMT/ZM). 

 

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 

Pytanie 1 – dotyczy: Załącznik nr 2 Formularz oferty, punkt III Dotyczy okresu gwarancji, 
Załącznik nr 1a do SWZ §4 pkt. 5 - Część nr 11  
Zgodnie z opisem pozycji wskazanym w Załączniku nr 1a do Umowy (dla części 11) przedmiotem 
zamówienia jest dostawa odczynników. Jednocześnie w Załączniku nr 2 do SWZ, który stanowi 
Formularz oferty zawarty jest tylko wymagany okres gwarancji dla części nr 1 (Homogenizatora). 
Czy w związku z powyższym Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie w Części nr 11 odczynników, 
dla których Producent gwarantuje, że okres ich ważności w chwili dostawy wynosi minimum 3 
miesiące? W przypadku akceptacji prosimy o stosowną modyfikację zapisów. 
Odpowiedź na pytanie 1 

Zamawiający dopuszcza odczynniki z terminem ważności nie krótszym niż 3 miesiące oraz 

terminem ważności nie krótszym niż gwarantuje Producent od dnia protokolarnego odbioru 

przedmiotu zamówienia.  

2. Pytanie nr 2  

Pytanie 2 – dotyczy: Załącznik nr 2 Formularz oferty, punkt I dotyczy Kryterium I: Cena , 
punkt II dotyczy: Kryterium II:Termin dostawy - Część nr 11  
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Prosimy o doprecyzowanie czy w ramach wymaganego załącznika nr 1 do Umowy (dokument, 

który nie podlega uzupełnieniu) dla części nr 11 Zamawiający miał na myśli Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia/formularz cenowy, opisany jako Załącznik nr 1a? 

Odpowiedź na pytanie 2 

Zamawiający informuje, że Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/formularz cenowy 

załącznik nr 1a do umowy stanowi załącznik nr 1a do umowy. 

3. Pytanie nr 3 
 
Pytanie 3 – dotyczy: Załącznik nr 1a do SWZ, §4 pkt. 3 - Część nr 11  
Mimo dołożenia wszelkich starań w celu zrealizowania jak najszybszej dostawy po rozpatrzeniu 
reklamacji w terminie 7 dniu od jej otrzymania mogą wystąpić problemy z związane z logistyką 
lub dostępnością produktów, na które Wykonawca nie ma wpływu.  
W związku z powyższym prosimy o wydłużenie terminu na rozpatrzenie oraz dostawę towaru 
zgodnie z zamówioną ilością do 21 dni 

 
Odpowiedź na pytanie 3 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę w zakresie wydłużenia terminu do 21 dni.  

 

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 zmiany treści Specyfikacji 

Warunków Zamówienia w następujący sposób: 

I. W  FORMULARZU OFERTY stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ w pkt. III. Proponujemy następujący 

okres gwarancji w następujący sposób: 

 

BYŁO: 

1. Dotyczy części nr 1 

 

Oferujemy okres gwarancji - Homogenizator do 

przygotowania prób do oznaczania profilu kwasów 

tłuszczowych 

 

 

 

..…………………. miesięcy* 

 

Zaoferowanie okresu gwarancji na dostarczany sprzęt krótszego niż 12 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem 

oferty jako tej, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia, na  podstawie art. 226 ust. 1 pkt  5 ustawy 

Pzp 

 

 

JEST: 
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1. Dotyczy części nr 6 

 

Oferujemy okres gwarancji - Homogenizator do 

przygotowania prób do oznaczania profilu kwasów 

tłuszczowych 

 

 

 

..…………………. miesięcy* 

 

Zaoferowanie okresu gwarancji na dostarczany sprzęt krótszego niż 12 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem 

oferty jako tej, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia, na  podstawie art. 226 ust. 1 pkt  5 ustawy 

Pzp 

II. W  FORMULARZU OFERTY stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ w pkt. V. Oświadczenia ppkt.5 w 

następujący sposób: 

BYŁO 

5. Uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu 
składania ofert, tj. do dnia 06 czerwca 2022 r. 

 

JEST 

5. Uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu 
składania ofert. 

 

III. FORMULARZU OFERTY stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ w pkt. I. KRYTERIUM I: CENA w 

następujący sposób: 

BYŁO 

Dotyczy części nr 1-12 

Do formularza oferty wykonawca musi załączyć Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia /formularz cenowy 

stanowiący załącznik nr 1a do Umowy z wypełnionymi informacjami dotyczącymi zaoferowanej ceny na 

składaną część. 

Niedołączenie do formularza oferty wypełnionego Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia/formularza 

asortymentowo-cenowego stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy, będzie skutkować odrzucaniem oferty jako 

tej, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy. 

Uwaga!!! dokument nie podlega uzupełnieniu 

     JEST 

Dotyczy części nr 1-12 

Do formularza oferty wykonawca musi załączyć Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia /formularz cenowy 

stanowiący załącznik nr 1a do Umowy z wypełnionymi informacjami dotyczącymi zaoferowanej ceny na 

składaną część. 

Niedołączenie do formularza oferty wypełnionego Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia/formularza 

asortymentowo-cenowego stanowiącego załącznik nr 1a do Umowy, będzie skutkować odrzucaniem oferty jako 

tej, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy. 

Uwaga!!! dokument nie podlega uzupełnieniu 
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IV. W projektowanych postanowieniach umowy w §4  ust. 3 w następujący sposób: 

BYŁO: 

3. Wykonawca jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację w terminie 7 dni od jej otrzymania, a w przypadku 
jej uwzględnienia dostarczyć w tym terminie towar zgodnie z zamówioną ilością i asortymentem 
posiadający właściwości wskazane w SWZ. Nie uznanie reklamacji wymaga udzielenia pisemnej 
odpowiedzi. Brak odpowiedzi na reklamację w terminie 7 dni stanowi jej uznanie.  

 

JEST: 

3. Wykonawca jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację w terminie 21 dni od jej otrzymania, a w 
przypadku jej uwzględnienia dostarczyć w tym terminie towar zgodnie z zamówioną ilością i 
asortymentem posiadający właściwości wskazane w SWZ. Nie uznanie reklamacji wymaga udzielenia 
pisemnej odpowiedzi. Brak odpowiedzi na reklamację w terminie 21 dni stanowi jej uznanie.  

 

V. W projektowanych postanowieniach umowy w §4  ust. 5 w następujący sposób: 

BYŁO: 

5. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, że dostarczony sprzęt jest należytej jakości zgodnie z 

powszechnie obowiązującymi normami. 

JEST: 

5. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji/terminu ważności, że dostarczony sprzęt/przedmiot 

zamówienia jest należytej jakości zgodnie z powszechnie obowiązującymi normami oraz 

gwarancją/terminem ważności nie krótszą niż gwarantuje Producent. Bieg terminu gwarancji/terminu 

ważności zaczyna się od dnia protokolarnego odbioru sprzętu/przedmiotu zamówienia przez osobę 

upoważnioną przez Zamawiającego zgodnie z §4  ust. 6. 

 

Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 2 do SWZ – Formularz oferty oraz w załączniku nr 1a do 

SWZ - Projektowane postanowienia umowy i zamieszcza w oddzielnym pliku załączniki nadając  

następujące nazwy: 

1) Załącznik nr 1a do SWZ – projektowane postanowienia umowy po zmianach. 

2) Załączniki nr 2-7 do SWZ – wersja edytowalna po zmianach po zmianach (Zamawiający dokonał 

zmiany tylko w formularzu oferty, natomiast załączył wszystkie dokumenty w wersji edytowalnej 

2-7 w celu ułatwienia przygotowania i złożenia oferty Wykonawcom) 

 

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, że 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. 
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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 08 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 10 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 10 maja 2022 r., do godz. 10.30”.  
 

PROKURENT 
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