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 Wykonawcy ubiegający się 

o udzielenie zamówienia 

 

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

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

pożywek i testów mikrobiologicznych, materiałów eksploatacyjnych oraz komputerów 

z oprogramowaniem w podziale na 38 części” (znak sprawy DA.22.18.2022.ZJ). 

 

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. 

 

2. Pytanie nr 2  
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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 

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 
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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 

(§ 3 ust. 6) Czy Zamawiający po podpisaniu umowy, w trakcie jej realizacji dopuści możliwość 

dostarczania dokumentacji produktowej (specyfikacje produktu) w formie elektronicznej? 

Odpowiedź na pytanie 7 

Zamawiający informuje, że jeżeli wymaga przedmiotowych środków  dowodowych dot. 

przedmiotu zamówienia, wymaga dostarczenia ich wraz z ofertą, chyba że dopuszcza 
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uzupełnieni przedmiotowych środków  dowodowych na wezwanie Zamawiającego z godnie z 

zapisami SWZ. 

 

8. Pytanie nr 8 

(§ 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 8 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

9. Pytanie nr 9 

1) Dot. formularza ofertowego: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie w 

formularzu ofertowym zapisów tylko do tych pakietów na które wykonawca składa 

ofertę? Zapisy dotyczące pozostałych pakietów zostaną usunięte.  

2) Część 2 poz. 1 Słój 2,5l Anaerobic Jar z stojakiem na płytki, do hodowli beztlenowej, 

przezroczysty pojemnik poliwęglanowy z pokrywką przymocowywaną za pomocą czterech 

samoodpowietrzających klipsów: Czy Zamawiający dopuści przezroczysty pojemnik 

poliwęglanowy z pokrywką przymocowywaną za pomocą czterech klipsów, które przy 

jednoczesnym zaciskaniu dwóch przeciwległych uchwytów umożliwia hermetyczne 

zamknięcie?  

3) Część 2 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści pojemnik, który jest przeznaczony do płytek 90 

mm, w związku z tym nie ma specjalnego stojaka na płytki?  

4) Część 2 poz. 3 Saszetki do wytwarzania warunków beztlenowych ( AnaeroGen Compact) 

op.10szt - do woreczków na 5 próbek: Czy Zamawiający dopuści pakowanie po 20 szt. i 

odpowiednie przelicznie liczny zaoferowanych opakowań?  

5) Część 11 poz. 2 Saszetki do wytwarzania warunków beztlenowych ( AnaeroGen Compact) 

op.10szt - do woreczków na 5 próbek: Czy Zamawiający dopuści pakowanie po 20 szt. i 

odpowiednie przelicznie liczny zaoferowanych opakowań? 

6)  Część 2 poz. 3 i część 11 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści produkty równoważne o innej 

nazwie handlowej niż AnaeroGen Compact?  

7) Część 2 poz. 4 i część 11 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści produkty równoważne o innej 

nazwie handlowej niż AnaeroGen 2,5 L  

Odpowiedź na pytanie 9 

Ad. 1. Zamawiający wyraża zgodę. 
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Ad. 2. Zamawiający dopuszcza  przezroczysty pojemnik poliwęglanowy z pokrywką 

przymocowywaną za pomocą czterech klipsów, które przy jednoczesnym zaciskaniu dwóch 

przeciwległych  uchwytów umożliwia hermetyczne zamknięcie 

Ad. 3. Zamawiający nie dopuszcza pojemnika, bez specjalnego stojaka na płytki 

Ad. 4. Zamawiający dopuszcza. 

Ad. 5. Zamawiający dopuszcza. 

Ad. 6. Zamawiający dopuszcza produkty równoważne, saszetki do zapewnienia warunków 

beztlenowych bez użycia wody lub równoważne – równoważność: jedna saszetka wystarcza do 

hodowli drobnoustrojów na 1-4 płytek Petriego o średnicy 90 mm, komplet saszetki z 

torebkami do inkubacji 

Ad. 7. Zamawiający dopuszcza i saszetki do zapewnienia warunków beztlenowych bez użycia 

wody lub równoważne, równoważność jedna saszetka wystarcza do hodowli drobnoustrojów 

na 10 płytkach Petriego o średnicy 90 mm, komplet saszetki z torebkami do inkubacji. 

 

10. Pytanie nr 10  

Pytania do Umowy (zał. 1a):  
1) §3 ust. 6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:  
,,Wykonawca dostarczy certyfikat, jakości lub świadectwo kontroli jakości lub kartę 
charakterystyki produktu (tzw. Etykietę) – jeżeli Zamawiający tego wymagał w postępowaniu. 
W odniesieniu do Wykonawców nie mających możliwości dostarczenia powyższych 
dokumentów, Zamawiający uzna za spełnienie warunku udostępnienie dokumentów w 
bibliotece technicznej Wykonawcy dostępnej pod adresem: www. …………………..”?  
Uzasadnienie: Z uwagi na brak technicznych możliwości spełnienia powyższych wymagań 
wynikających z lokalizacji magazynu centralnego oraz rozproszonej struktury organizacyjnej 
Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie możliwości wprowadzenia do 
umowy powyższego sformułowania. Dzięki nieograniczonemu dostępowi do biblioteki 
technicznej Zamawiający będzie miał całodobowy i bezpłatny dostęp do wymienionych 
dokumentów w ich najbardziej aktualnej wersji.  

2) §6 ust. 1 pkt 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego 
na:  

,,za zwłokę będącą wynikiem niedotrzymania terminu realizacji Przedmiotu Umowy naliczy 
karę umowną w wysokości 1 % wartości netto zamówionego a niedostarczonego w terminie 
towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.”?  

3) §6 ust. 1 pkt 1 – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację, prosimy o 
wyjaśnienie czy w przypadku wygranej w kilku pakietach zostanie zawartych kilka 
odrębnych projektów umów a tym samym kary będą liczone od wartości poszczególnych 
pakietów?  

Uzasadnienie: Kara powinna być liczona od wartości pakietu, którego dotyczy poszczególne 
naruszenie. Wykonawcy składający ofertę na kilka pakietów nie powinni być gorszej sytuacji od 
Wykonawców przystępujących wyłącznie do jednego pakietu. Mając powyższe na uwadze 
prosimy o doprecyzowanie postanowienia poprzez wskazanie, że kara odnosi się do pakietu 
którego dotyczy opóźnienie 
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4) §2 ust. 4 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: 
,,Rachunek/faktura VAT2 winna być wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 
języku polskim, sygnowana nr Umowy lub nr zamówienia z zaznaczeniem nazwy 
dostarczonego przedmiotu umowy.”? 

Odpowiedź na pytanie 10 

Ad. 1. Zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy stanowiącymi załącznik nr 1a do 

SWZ 

Ad. 2. Zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy stanowiącymi załącznik nr 1a do 

SWZ 

Ad. 3.Zamawijący informuje, że umowa będzie zawierana oddzielnie do każdej części, więc kary 

będą naliczane od wartości każdej części. 

Ad. 4. Zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy stanowiącymi załącznik nr 1a do 

SWZ 

11. Pytanie nr 11 

W rozdziale ROZDZIAŁ X.  - Opis sposobu przygotowania oferty w punkcie 12c oraz 12 d 
Zamawiający wymaga dołączenia :  
„c) dokument wystawiony przez niezależny podmiot poświadczający zgodność z ISO 4833 lub 
normami równoważnymi oraz dokument wystawiony przez niezależny podmiot 
poświadczający zgodność z ISO 6222 lub normami równoważnymi – dokument podlega 
uzupełnieniu, dotyczy oferty składanej na część nr 12 (poz. 1- PCA zgodny z ISO 4833 500 g *, 
poz. 2 - PCAW zgodny z ISO 6222 (butelki) **);  

d) dokument wystawiony przez niezależny podmiot poświadczający zgodność z ISO 4833 lub 
normami równoważnymi – dokument podlega uzupełnieniu, dotyczy oferty składanej na część 
nr 16 (poz. 1- PCA zgodny z ISO 4833 500 g *”. 
 
Czy Zamawiający może wskazać niezależny podmiot  uprawniony do poświadczenia zgodności 
oferowanych pożywek mikrobiologicznych z wymienionymi powyżej normami? 
Odpowiedź na pytanie 11 

Zamawiający informuje, że może być to każdy podmiot uprawniony do kontroli jakości w 

przedmiotowej sprawie. Zamawiający nie posiada uprawnień ustawowych do wskazywania 

niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości ze względu na zachowanie uczciwej 

konkurencji oraz nie faworyzowanie konkretnych Wykonawców w celu udzielenia zamówienia 

publicznego. 

12. Pytanie nr 12 

1. Czy Zamawiający dopuszcza parametr dokładność długości fali detektora fluorescencyjnego:: 

3nm?  
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2. Czy Zamawiający dopuszcza przedstawienie oferty na autosampler na 132 fiolki o objętości 2 

ml, z zakresem nastrzyku 0,1-100 μL? 

3. Czy Zamawiający dopuszcza przedstawienie oferty z parametrem autosamplera powtarzalność 

objętości nastrzyku: 0.25% RSD w zakresie nastrzyku 5-100 μL?  

Odpowiedź na pytanie 12 
Ad. 1. Zamawiający dopuszcza. 
Ad. 2. Zamawiający dopuszcza. 
Ad. 3. Zamawiający dopuszcza. 
 
 

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  SZCZEGÓŁOWYM OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZU CENOWYM/ Mikrobiologia 

ZJ /dla części nr 1-18 poprzez zmianę treści w kolumnie „Opis pozycji wchodzących w skład części” w 

części nr 2 i 11 na następujący: 

BYŁO: 

2 

System do badań 
hodowli bakterii 

fermentacji 
mlekowej w 
warunkach 

bezlenowych 

Słój 2,5l Anaerobic Jar z stojakiem na płytki,  do hodowli beztlenowej, 
przezroczysty pojemnik poliwęglanowy z pokrywką przymocowywaną za 
pomocą czterech samoodpowietrzających klipsów 

Indicator Anaerobic - wskaźnik do hodowli beztlenowej 

Saszetki do wytwarzania warunków  beztlenowych ( AnaeroGen 
Compact) op.10szt - do woreczków na 5 próbek  

Saszetki do wytwarzania warunków  beztlenowych ( AnaeroGen 2,5 L) 
op.10szt do słojów 2,5L 
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Słój 2,5l Anaerobic Jar z stojakiem na płytki,  do hodowli beztlenowej, 
przezroczysty pojemnik poliwęglanowy z pokrywką przymocowywaną za 
pomocą czterech samoodpowietrzających klipsów 

Indicator Anaerobic - wskaźnik do hodowli beztlenowej 

Saszetki do wytwarzania warunków  beztlenowych ( AnaeroGen 
Compact lub równoważne) op.10szt - do woreczków na 5 próbek 
Równoważność -  jedna saszetka wystarcza do hodowli drobnoustrojów 
na 1-4 płytek Petriego o średnicy 90 mm, komplet saszetki z torebkami 
do inkubacji. 



 

 

 

Realizacja operacji pt.: „Śruta rzepakowa w żywieniu trzody chlewnej”, który otrzymał finansowanie na podstawie Umowy nr 

00043.DDD.6509.00042.2019.12, projektu realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

 

Saszetki do wytwarzania warunków  beztlenowych ( AnaeroGen 2,5 L 
lub równoważne) op.10szt do słojów 2,5L – równoważność: jedna 
saszetka wystarcza do hodowli drobnoustrojów na 10 płytkach Petriego o 
średnicy 90 mm. 
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Indicator Anaerobic - wskaźnik do hodowli beztlenowej 

Saszetki do wytwarzania warunków  beztlenowych ( AnaeroGen 
Compact) op.10szt - do woreczków na 5 próbek 

Saszetki do wytwarzania warunków  beztlenowych ( AnaeroGen 2,5 L) 
op.10szt do słojów 2,5L  
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Indicator Anaerobic - wskaźnik do hodowli beztlenowej 

Saszetki do wytwarzania warunków  beztlenowych ( AnaeroGen 
Compact lub równoważne) op.10szt - do woreczków na 5 próbek 
Równoważność: jedna saszetka wystarcza do hodowli drobnoustrojów 
na 1-4 płytek Petriego o średnicy 90 mm, komplet saszetki z torebkami 
do inkubacji. 

Saszetki do wytwarzania warunków  beztlenowych ( AnaeroGen 2,5 L 
lub równoważne) op.10szt do słojów 2,5L 
Równoważność: jedna saszetka wystarcza do hodowli drobnoustrojów 
na 10 płytkach Petriego o średnicy 90 mm. 

 
Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 1 do Umowy – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY/ Mikrobiologia ZJ/dla części nr 1-18 i zamieszcza w oddzielnym 

pliku załącznik nr 1 do Umowy – SOPZ części nr 1-18 po zmianach. 

 
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: 



 

 

 

Realizacja operacji pt.: „Śruta rzepakowa w żywieniu trzody chlewnej”, który otrzymał finansowanie na podstawie Umowy nr 

00043.DDD.6509.00042.2019.12, projektu realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

 

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 07 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 09 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 09 maja 2022 r., do godz. 10.30”.  
 

PROKURENT 

         Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 

- Państwowy Instytut Badawczy 

                        im. prof. Wacława Dąbrowskiego 

                                              --//-- 

                     dr hab. inż.  Marek Roszko, prof. IBPRS 

 

 


