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Znak sprawy: DA.22.20.2022.ZF 

Warszawa, dn. 25 kwietnia 2022 r. 

 

 Wykonawcy ubiegający się 

o udzielenie zamówienia 

 

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

bez negocjacji na „Dostawę  aparatu do pomiaru aktywności wody w żywności i paszach dla Zakładu 

Technologii Fermentacji” (znak sprawy DA.22.20.2022.ZF). 

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 - Dotyczy §6, ust. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych do wartości:  

0.2% wynagrodzenia netto, o którym mowa w §2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy. 

 

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”. 

2. Pytanie nr 2 - Dotyczy §6, ust. 6 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na:  

Zastrzeżone kary umowne podlegają kumulacji, jednak nie więcej niż do wysokości 10% 

wynagrodzenia netto określonego w §2 ust. 1 niniejszej umowy. 

Odpowiedź na pytanie 2 

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 



 

 

 
 Projekt  „NeoGiANT – Potęga ekstraktów winogronowych; wykorzystanie właściwości przeciwdrobnoustrojowych i antyoksydacyjnych w 
celu ograniczenia użycia antybiotyków w hodowli zwierząt, program H2020, nr. umowy projektu: 101036768, „The power of grape extracts: 
antimicrobial and antioxidant properties to prevent to use of antibiotics in farmed animals” 

 

 

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”. 

 

3. Pytanie nr 3  

Uprzejmie proszę o doprecyzownaie jaki okres gwarancji jest wymagany. W formularzu 

ofertowym (zał. nr 2 do SWZ) widnieje zapis: "Zaproponowanie okresu gwarancji krótszego 

niż 24 miesiące skutkować będzie odrzuceniem oferty..." 

Natomiast w Zał. nr 1 do Umowy wymagana gwarancja to minimum 12 miesięcy.  

Standardowa gwarancja Producenta na mierniki aktywności wody wynosi 12 miesięcy. 

Wydłużenie gwarancji do 24 miesięcy wiąże się z dodatkowymi, dosyć sporymi kosztami.  

 

Odpowiedź na pytanie 3 

 

Zamawiający informuje, że poprawny minimalny termin gwarancji wynosi 12 miesięcy.  

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7  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 załącznika nr 2 do specyfikacji warunków zamówienia FORMULARZA OFERTY z 24 

miesięcy na 12 miesięcy w następujący sposób: 

 

BYŁO 

IV. PROPONUJEMY NASTEPUJĄCY OKRES GWARANCJI: 
   

 

okres gwarancji autoklawu laboratoryjnego 

 

 

..…………………. miesięcy* 

 

     *Zaproponowanie okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące  skutkować będzie odrzuceniem oferty na  

podstawie art. 226 ust. 1 pkt  5 ustawy Pzp jako niezgodnej z warunkami zamówienia.  

 

 

 

 

 



 

 

 
 Projekt  „NeoGiANT – Potęga ekstraktów winogronowych; wykorzystanie właściwości przeciwdrobnoustrojowych i antyoksydacyjnych w 
celu ograniczenia użycia antybiotyków w hodowli zwierząt, program H2020, nr. umowy projektu: 101036768, „The power of grape extracts: 
antimicrobial and antioxidant properties to prevent to use of antibiotics in farmed animals” 

 

 

JEST 

IV. PROPONUJEMY NASTEPUJĄCY OKRES GWARANCJI: 
   

 

okres gwarancji autoklawu laboratoryjnego 

 

 

..…………………. miesięcy* 

 

     *Zaproponowanie okresu gwarancji krótszego niż 12 miesięcy  skutkować będzie odrzuceniem oferty na  

podstawie art. 226 ust. 1 pkt  5 ustawy Pzp jako niezgodnej z warunkami zamówienia.  

 

 

Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 2 do SWZ i zamieszcza w oddzielnym pliku załącznik nr 

2 do SWZ po zmianach. 

 

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: 

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 27 maja 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 28 kwietnia 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 28 kwietnia 2022 r., do godz. 10.30”.  
 

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają niezmienione.  
Powyższe zmiany stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz winny być 
uwzględnione przez Wykonawców w trakcie przygotowania dokumentów do złożenia ofert w 
postępowaniu. 
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