
 

 
 
 

 

Warszawa, dn. 14 stycznia2022 r. 

 

 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 47 części” (znak sprawy 

DA.22.2.2021.ZJ/ZMT/ZM) 

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), uprzejmie informuję, iż w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły do zamawiającego pytania dotyczące treści specyfikacji 

warunków zamówienia, które prezentuję poniżej wraz z odpowiedziami: 

 

Pytanie 1  

część 33:   

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wialek oraz kapsli w postaci 10 op. po 100 szt.? 
Odpowiedź 1: 

Zamawiający informuje, iż dopuszcza 10 opakowań po 100 szt. aby sumarycznie ilość wynosiła 1000 

szt. w danej pozycji przedmiotowej części. 

Pytanie 2  

część 34:  

1. W pozycji   Okucia grafitowe- Nasadka, śr. wewn. 0,8 mm, grafitowa, kolumna od 0,45 do 0,53 
mm, 10 szt. do Agilent Zamawiający jako jednostkę miary wpisał „szt.”, „ilość – wg jednostek 
miary: 1”. Odnosząc się do opisu oraz oryginalnych produktów firmy ……….. wskazane produkty 
nie są sprzedawane pojedynczo.  Czy jednostką miary nie powinno być opakowanie? 
 

2. W pozycji   Flip Top System uszczelniania wlotu do GC - O-ring wkładki wlotowej, 
nieprzywierający, do wlotu Agilent Flip Top Zamawiający jako jednostkę miary wpisał „szt.”, 
„ilość – wg jednostek miary: 1”. Odnosząc się do opisu oraz oryginalnych produktów firmy 
…………. wskazane produkty nie są sprzedawane pojedynczo.  Czy jednostką miary nie powinno 
być opakowanie? 
 

3. Czy w pozycji igły do strzykawek op. 6szt - do typów 1002 TLL, 1005 TLL Zamawiający może 
doprecyzować jakiego typu zakończenie mają mieć igły?  

Zamawiający jako jednostkę miary wpisał „szt.”, „ilość – wg jednostek miary: 1”. Odnosząc się do 

opisu wskazany produkt pakowany jest w opakowanie zawierające 6 szt. igieł.  Czy jednostką 

miary nie powinno być opakowanie? 



 

 
 
 

Odpowiedź 2: 

1. Zamawiający informuje, że w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia nie wymaga 
zaoferowanie oryginalnych produktów żadnej firmy, wykonawca oferuje przedmiot 
zamówienia zgodny ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia lub równoważny 
zgodnie z wymaganymi parametrami przez Zamawiającego. Zamawiający wskazał ilość w 
opakowaniu oraz ilość sztuk zamawianych opakowań. W tym przypadku Zamawiający przyjął 
jako jednostkę miary 1 sztukę jako jedno opakowanie. 

2. Zamawiający informuje, że w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia nie wymaga 
zaoferowanie oryginalnych produktów żadnej firmy, wykonawca oferuje przedmiot 
zamówienia zgodny ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia lub równoważny 
zgodnie z wymaganymi parametrami przez Zamawiającego. W tym przypadku Zamawiający 
przyjął jako jednostkę miary 1 sztukę jako jedno opakowanie. 

3. Zamawiający informuje, że doprecyzowywuje końcówkę strzykawki: typ 2 (12°). Zamawiający 
wskazał ilość w opakowaniu oraz ilość sztuk zamawianych opakowań. W tym przypadku 
Zamawiający przyjął jako jednostkę miary 1 sztukę jako jedno opakowanie. 

 

Pytanie 3  

1. Czy w pozycji : 
"- objętość strzykawki: 5uL, 
-  igła ze stali nierdzewnej z końcówką stożkową, 
- rozmiar końcówki stożka 23s-26s 
- przytwierdzona na stałe do korpusu strzykawki, igła typu N 
- 6 sztuk w opakowaniu 
- długość: 43 mm - gazoszczelna  
- kompatybilne z autosamplerem Agilent/HP7673 i 7683” 
Zamawiający dopuści strzykawkę o pojemności 10 ul? Strzykawki o obj. 5 ul gazoszczelne o 

powyższych parametrach zostały wycofane z produkcji, dostępne są w wersji niegazoszczelnej 

Odpowiedź 3: 

Zamawiający informuje, że dopuszcza pojemność strzykawki 10 ul o tych samych parametrach. 
 

Pytanie 4 

Dotyczy części nr 13 i 15 
1) Czy Zamawiający dopuści na zaoferowanie poniższego podłoża w probówkach szklanych z 
korkiem zakręcanym o wysokości 11,5 cm? 

 
Odpowiedź 4: 

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zmiany wysokości probówek. 
 

Pytanie 5  

Dotyczy części nr 13 i 15 
1) Czy Zamawiający dopuści na zaoferowanie poniższego podłoża w probówkach szklanych z 
korkiem zakręcanym o wysokości 12,7 cm? 



 

 
 
 

 
Odpowiedź 5: 

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zmiany wysokości probówek. 
 
Pytanie 6  

Dotyczy: Projekt umowy załącznik nr 1a 
1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wystawienie faktury w dniu wysyłki i dołączanie jej do 
towaru? 

Odpowiedź 6: 

Zamawiający informuje, że dopuszcza wystawienie faktury w dniu wysyłki i dołączenie jej do towaru w 

formie papierowej (oryginału) lub ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego zgodnie z §2 ust. 

5 projektowanych postanowień umowy z zastrzeżeniem §2 ust. 13 tj.: Zamawiający ma prawo do 

zakwestionowania prawidłowości przedstawionej faktury, o czym niezwłocznie poinformuje 

Wykonawcę. Do czasu wyjaśnienia wątpliwości przekazania środków na pokrycie zakwestionowanej 

faktury będzie wstrzymane, bez negatywnych skutków finansowych dla Zamawiającego oraz §4 ust. 1, 

2, 3, 5 nn. projektowanych postanowień umowy dot. procedury zgodności towaru, reklamacyjnej oraz 

gwarancyjnej. 

Pytanie 7  - pytanie zadane drugi raz: 

Dotyczy: Projekt umowy załącznik nr 1a 
1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wystawienie faktury w dniu wysyłki i dołączanie jej do 
towaru? 

Odpowiedź 7: 

Zamawiający informuje, że dopuszcza wystawienie faktury w dniu wysyłki i dołączenie jej do towaru w 

formie papierowej (oryginału) lub ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego zgodnie z §2 ust. 

5 projektowanych postanowień umowy z zastrzeżeniem §2 ust. 13 tj.: Zamawiający ma prawo do 

zakwestionowania prawidłowości przedstawionej faktury, o czym niezwłocznie poinformuje 

Wykonawcę. Do czasu wyjaśnienia wątpliwości przekazania środków na pokrycie zakwestionowanej 

faktury będzie wstrzymane, bez negatywnych skutków finansowych dla Zamawiającego oraz §4 ust. 1, 

2, 3, 5 nn. projektowanych postanowień umowy dot. procedury zgodności towaru, reklamacyjnej oraz 

gwarancyjnej. 

Pytanie 8  

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 610 litrów brutto?  

Odpowiedź 8: 

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza urządzenia o pojemności 610 litrów brutto. 
 

Pytanie 9  

Czy zamawiający dopuści urządzenie o pojemności  618 litrów?  

Odpowiedź 9: 

Zamawiający informuje, że dopuszcza urządzenie  o pojemności użytkowej 618 litr, jeżeli szerokość 
chłodziarki mieści się w przedziale 700mm-850mm 



 

 
 
 

 
 

Pytanie 10  

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. 

Odpowiedź 10: 

Zamawiający informuje, że zgodnie z Rozdziałem X  pkt. 11 Specyfikacji Warunków Zamówienia „do 

przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z formularza oferty stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ”. 

Mając powyższe na uwadze, Zamawiający wyraża zgodę na pozostawienie tylko tych części na które 

Wykonawca składa ofertę zgodnie z treścią wyodrębnionych/składanych części w Formularzu Oferty. 

 

Pytanie 11  

Czy Zamawiający może doprecyzować miesiąc i rok dla realizacji zamówienia w części 14? 

Odpowiedź 11: 

Zamawiający informuje, że realizacja zamówienia w części 14 zostanie zlecona w terminie 6 dni od dnia 
zlecenia dostawy. Zlecenie dostawy zostanie wysłane do Wykonawcy który złożył najkorzystniejszą 
ofertę niezwłocznie w dniu podpisania umowy, Zamawiający zaplanował realizację w styczniu 2022 r., 
natomiast przebieg postępowania może wymusić realizację w pierwszym tygodniu lutego 2022 r. i jest 
to tylko prognoza. Zamawiający podtrzymuje informacje z SWZ i Ogłoszenia o zamówieniu – termin 
realizacji 6 dni od daty zlecenia dostawy. 
 

Pytanie 12 

Pytania do umowy: 

§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 12: 

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ. 
 

Pytanie 13  

§4 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:  

,,W przypadku wykrycia wad dostarczonego towaru podczas jego eksploatacji, Zamawiający ma prawo 

złożenia reklamacji w każdym czasie trwania umowy nie później jednak niż z upływem ostatniego dnia 

ważności  zawiadamiając Wykonawcę niezwłocznie po ujawnieniu wady. Przepisy ust. 3 stosuje się 

odpowiednio”? 

Odpowiedź 13: 

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.  
 

Pytanie 14  



 

 
 
 

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

,, W razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w 

wysokości 3% wartości netto zamówionego a niedostarczonego w terminie towaru za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia”? 

Uzasadnienie:  Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę podstawy naliczania kary umownej z 

dotychczas wskazanej wartości całego  kontraktu na wartość niedostarczonego towaru. W ocenie 

Wykonawcy obecna forma naliczania kar umownych może stanowić karę rażąco wygórowaną. Mając 

powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o przychylne rozpatrzenie pytania.  

Odpowiedź 14: 

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ. Kara jest adekwatna do wartości zamówienia oraz 
zabezpiecza interes Zamawiającego w sposób należyty gwarantując, że ofertę złoży Wykonawca który 
posiada wystarczający potencjał logistyczny do zrealizowania zamówienia. 
 

Pytanie 15 

§6 ust. 1 pkt 1 – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację, czy Zamawiający wyrazi 
zgodę na następującą zmianę brzmienia zapisu: 
,,W razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 

1,5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w §2 ust 1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia.”? 

Odpowiedź 15: 

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ. 
 
Pytanie 16  

§6 ust. 1 pkt 2 –Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej z tytułu 
odstąpienia od umowy do 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w §2 ust. 1 niniejszej umowy? 
Odpowiedź 16: 

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ. 
 
 
 

Jednocześnie 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 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), uprzejmie 

informuję, że Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia w następujący 

sposób: 

I. Rozdział XVII, pkt. 3 Specyfikacji Warunków Zamówienia (poprawnie jest określenie kryteriów oceny 
ofert dla części 1-47): 
BYŁO 
3) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami i ich wagami: 
1) dla części nr 1-7 oraz 9-61 

 
 
 



 

 
 
 

JEST 
3) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami i ich wagami: 
2) dla części nr 1-47 

 
II. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia/Formularz Asortymentowo-Cenowy/ZMT/dla części nr 

32-39 w części nr 34 pozycja nr 9 –„ Flip Top System uszczelniania wlotu do GC - O-ring wkładki 
wlotowej, nieprzywierający, do wlotu Agilent Flip Top” 
 
BYŁO 

Flip Top System uszczelniania wlotu do GC - O-ring wkładki wlotowej, nieprzywierający, do 
wlotu Agilent Flip Top” 
 
JEST 

System uszczelniania wlotu do GC - O-ring wkładki wlotowej, nieprzywierające, do wlotu 
urządzenia firmy Agilent  montowanego za pomocą ramienia Flip Top 
 

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający zamieszcza na stronie BIP Zamawiającego zaktualizowany 

załącznik nr 1a do umowy „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia/Formularz Asortymentowo-

Cenowy/ZMT/dla części nr 32-39” – wersja edytowalna , z obowiązkiem stosowania przy złożeniu 

oferty do przedmiotowego postępowania. W związku ze zmianą treści załącznik nr 1a do umowy 

„Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia/Formularz Asortymentowo-Cenowy/ZMT/dla części nr 32-

39” zamawiający wymaga złożenia oferty na „Szczegółowym Opisie Przedmiotu 

Zamówienia/Formularuz Asortymentowo-Cenowym/ZMT/dla części nr 32-39”  stanowiącym załącznik 

do niniejszych odpowiedzi. Jednocześnie zamawiający informuje, iż złożenie oferty na formularzu 

sprzed ww. zmiany skutkować będzie odrzuceniem oferty jako tej, której treść jest niezgodna z 

warunkami zamówienia, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Jednocześnie informuję, iż w związku z odpowiedziami na pytania oraz modyfikacją treści Specyfikacji 

warunków zamówienia zmianie nie uległa treść ogłoszenia o zamówieniu. 
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