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Warszawa, dn. 17 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) 

 

Szanowni Państwo, 

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  

Pytania dotyczące SWZ w zakresie części 2 

Pozycja 2  

Prośba o doprecyzowanie rodzaju pipety. Czy Zamawiający ma na myśli pietę Pasteur’a czy też pipetę 

serologiczną?  

Pozycja 3 

Prośba o sprecyzowanie sposobu pakowania ez. Czy mają to być ezy pakowane pojedynczo czy w 

opakowania po 20 szt.? 

Odpowiedź 1: 

Pozycja 2  - Zamawiający wymaga zaoferowania pipety serologicznej, pakowanej pojedynczo. 

Pozycja 3 – Zamawiający informuje, że sposób pakowania jest dowolny, sumarycznie ma być to liczba 

sztuk zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia przedmiotowej pozycji przedmiotu 

zamówienia. 

Pytanie 2  

Pytania dotyczące SWZ w zakresie części 10 

Pozycja 2  
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Prośba o doprecyzowanie rodzaju pipety. Czy Zamawiający ma na myśli pietę Pasteur’a czy też pipetę 

serologiczną?  

Odpowiedź 2: 

Zamawiający wymaga zaoferowania pipety serologicznej, pakowanej pojedynczo. 

 

Pytanie 3  

Pytania dotyczące SWZ w zakresie części 18 

1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z płytą ze stali nierdzewnej pokrytą warstwą 
ceramiczną? 

2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z obudową wykonaną z ognioodpornego nylonowego 
włókna szklanego (Nylon Glass Fiber)  z odporną chemicznie płytą grzejną. Odporność 
obudowy na kwasy nie była testowana przez producenta. 

Odpowiedź 3: 

1. Zamawiający informuje, że dopuszcza urządzenie płytą ze stali nierdzewnej pokrytą warstwą 
ceramiczną. 

2. Zamawiający informuje, że dopuszcza urządzenie z obudową wykonaną z ognioodpornego 
nylonowego włókna szklanego (Nylon Glass Fiber) z płytą ze stali nierdzewnej lub płytą ze stali 
nierdzewnej pokrytą warstwą ceramiczną. Zamawiający nie dopuszcza urządzenia, którego 
odporność na kwasy nie była testowana przez producenta.  

 

Pytanie 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pożywki YGC (w części 13 i części 15) w butelkach 

100 ml?   

Odpowiedź 4: 

Zamawiający informuje, że dopuszcza pożywki YGC (w części 13 i części 15) w butelkach 100 ml, aby 
sumarycznie ilość zgadzała się jak przy pojemności 200 ml. 
 
 
Pytanie 5 

(§ 6 ust. 1 pkt 1) Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisów § 6 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy 

w ten sposób, aby kary umowne były naliczane w związku z wystąpieniem zwłoki, a nie opóźnienia 

realizacji przedmiotu umowy. 

Odpowiedź  5: 

Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji § 6 ust. 1 pkt 1 projektowanych postanowień umowy 

zastępując słowo – „opóźnienie” na słowo „zwłokę”. 

Pytanie 6 

(§ 6 ust. 1 pkt. 2) Prosimy o wyjaśnienie podstaw zaproponowanej wysokości kar umownych w 

przypadku odstąpienia od  umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej 

kary do max. 5% wartości netto niezrealizowanej umowy? 

Odpowiedź 6: 
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Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ. Kara umowna ma charakter odszkodowawczo-

kompensacyjny i ma na celu stymulowanie dłużnika do prawidłowego wykonania zobowiązania. 

Oznacza to, że Zamawiający jest uprawniony do kształtowania postanowień dotyczących kar 

umownych zgodnie z potrzebami i wymaganiami związanymi z celem, specyfiką i wielkością 

zamówienia, ale jednocześnie powinny być one proporcjonalne do przedmiotu zamówienia i 

ewentualnego uszczerbku, jakiego może doznać zamawiający wskutek niewykonania bądź 

nienależytego wykonania zobowiązania przez wykonawcę. Przedmiot zamówienia, który ma być 

dostarczony w ramach przedmiotowego postępowania dotyczy realizowanego projektu z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego i nierzetelny Wykonawca może narazić Zamawiającego na 

stratę finansową w postaci nakazu zwrotu udzielonej w ramach finansowania pomocy finansowej. 

Pytanie 7  

(§ 6 ust. 1 pkt 1) Prosimy o podanie podstaw prawnych naliczania kar umownych. Czy Zamawiający 

wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do 0,1% wartości netto za niedotrzymanie przez 

Wykonawcę terminu dostawy przedmiotu umowy? 

Odpowiedź 7: 

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ. Podstawą naliczenia kary umownej jest  
art. 484 § 1 Kc. Zgodnie z tym przepisem w razie niewykonania lub nienależytego wykonania 
zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości, bez 
względu na wysokość poniesionej szkody. Jednocześnie Zamawiający informuje, że kara umowna ma 
charakter odszkodowawczo-kompensacyjny i ma na celu stymulowanie dłużnika do prawidłowego 
wykonania zobowiązania. Przedmiot zamówienia, który ma być dostarczony w ramach 
przedmiotowego postępowania dotyczy realizowanego projektu z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego i nierzetelny Wykonawca może narazić Zamawiającego na stratę finansową w 
postaci nakazu zwrotu udzielonej w ramach finansowania pomocy finansowej. 
 

Pytanie 8:  

(§  6 ust.  6) Prosimy o podanie podstaw prawnych naliczania kar umownych w kwocie do 30%. Czy 

Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary tj.  Łączna kwota kar umownych 

nie przekroczy 20% wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 umowy. 

Odpowiedź 8: 

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w 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. 

 

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 poprzez: 

1) modyfikację § 6 ust. 1 pkt 1 projektowanych postanowień umowy w następujący sposób: 
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§ 6.  
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy strony zastrzegają 
stosowanie następujących kar umownych: 

1) W razie zwłoki opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiający naliczy karę 
umowną w wysokości   3% wynagrodzenia netto, o którym mowa w §2 ust 1 niniejszej umowy 
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki opóźnienia.  

 

Ponadto, Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 5 w zw. z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany treści 

specyfikacji warunków zamówienia poprzez: 

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 18 luty 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 20 stycznia 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 20 stycznia 2022 r., do godz. 10.30”. Pozostałe 
postanowienia Specyfikacji warunków zamówienia pozostają niezmienione.  
 
 

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający zamieszcza na stronie BIP Zamawiającego Załączniki nr 2-7 

do SWZ ze zaktualizowanym Formularzem oferty - wersja edytowalna  w całości w celu uniknięcia 

błędu przy wypełnianiu załączników przez Wykonawców z obowiązkiem stosowania przy złożeniu 

oferty do przedmiotowego postępowania. W związku ze zmianą treści formularza ofertowego (zmiana 

terminu związania ofertą z 17 lutego 2022 r. na 18 luty 2022 r.) Zamawiający wymaga złożenia oferty 

na formularzu 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 ze zmianą treści specyfikacji warunków zamówienia zmianie 

uległa również treść ogłoszenia o zamówieniu. 
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