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Znak sprawy: DA.22.23.2022.ZO 

Warszawa, dn. 10 maja 2022 r. 

 

 

 

 Wykonawcy ubiegający się 

o udzielenie zamówienia 

 

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

bez negocjacji na „Dostawę  automatycznego analizatora fotometrycznego oraz wirówki laboratoryjnej 

w podziale na 2 części dla Zakładu Technologii Przetworów Owocowych i Warzyw” (znak sprawy 

DA.22.23.2022.ZO). 

 

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 

Część nr 2: Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymogu dostarczenia "dokumentu 

wydanego przez producenta oferowanego sprzętu, że Wykonawca jest autoryzowanym 

serwisem producenta oraz że autoryzacja dotyczy oferowanego urządzenia, jeśli nie jest on 

producentem"? Powyższy zapis ogranicza możliwość złożenia oferty przez  dystrybutorów, nie 

będących autoryzowanym serwisem producenta. W postępowaniu chcemy zaproponować 

urządzenie polskiego producenta, który posiada autoryzowane serwisy na terenie całego kraju. 

Czy Zamawiający zgodzi się na oświadczenie producenta potwierdzające, że oferowany sprzęt 

będzie serwisowany przez autoryzowany serwis gwarancyjny?   

Odpowiedź na pytanie 1 

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę. 

 

2. Pytanie nr 2  

Część nr 2: Czy Zamawiający dopuści wirówkę z szerszym zakresem prędkości: 100-14500 rpm? 

Odpowiedź na pytanie 2 

Zamawiający informuje, że dopuszcza wirówkę z szerszym prędkości: 100-14500 rpm. 

3. Pytanie nr 3 
Czy Zamawiający zgodzi się w §6 pkt. 1 ppkt. 1) na obniżenie kary do 0,5% za każdy dzień 

zwłoki w dostawie?  
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Odpowiedź na pytanie 3 

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”. 

 

4. Pytanie nr 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na autoryzowany serwis sprzętu (wirówka laboratoryjna) u 

producenta na terenie Polski, gdy wykonawca nie ma uprawnień autoryzowanego serwisu? 

Odpowiedź na pytanie 4 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

 
 

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: 

BYŁO: 

ROZDZIAŁ X. Opis sposobu przygotowania oferty - SWZ 

12. Do oferty należy załączyć: 
1) następujące przedmiotowe środki dowodowe: 

a) dokument wydany przez producenta oferowanego sprzętu, że Wykonawca jest 
autoryzowanym serwisem producenta  oraz że autoryzacja dotyczy oferowanego 
urządzenia, jeśli nie jest on producentem – dotyczy części nr 1 i 2; 

b) oświadczenie potwierdzające, że wykonawca dostarczy sprzęt, który jest dopuszczony do 
obrotu na terenie Rzeczypospolitej i posiada deklaracje lub certyfikat zgodności CE lub 
inną etykietę potwierdzającą, że spełnia równoważne wymagania do deklaracji lub 
certyfikatu zgodności CE, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do 
SWZ – dotyczy części nr 1 i 2 ; 

c) szczegółowe opisy techniczne i/lub funkcjonalne, w tym karty charakterystyki, 
specyfikację techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia, opisy techniczne 
producenta (tzw. materiały informacyjne), lub inne, pozwalające na ocenę spełnienia 
przez oferowane urządzenia, sprzęt i akcesoria, co najmniej obligatoryjnych 
(wymaganych) parametrów lub funkcji określonych przez Zamawiającego – dotyczy części 
nr 1 i 2. 

JEST: 

ROZDZIAŁ X. Opis sposobu przygotowania oferty - SWZ 

12. Do oferty należy załączyć: 
1) następujące przedmiotowe środki dowodowe: 
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a) oświadczenie potwierdzające, że wykonawca dostarczy sprzęt, który jest dopuszczony do 
obrotu na terenie Rzeczypospolitej i posiada deklaracje lub certyfikat zgodności CE lub 
inną etykietę potwierdzającą, że spełnia równoważne wymagania do deklaracji lub 
certyfikatu zgodności CE, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do 
SWZ – dotyczy części nr 1 i 2 ; 

b) szczegółowe opisy techniczne i/lub funkcjonalne, w tym karty charakterystyki, 
specyfikację techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia, opisy techniczne 
producenta (tzw. materiały informacyjne), lub inne, pozwalające na ocenę spełnienia 
przez oferowane urządzenia, sprzęt i akcesoria, co najmniej obligatoryjnych 
(wymaganych) parametrów lub funkcji określonych przez Zamawiającego – dotyczy części 
nr 1 i 2. 

 
BYŁO: 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik 1 do umowy – część nr 2 wirówka 

laboratoryjna /WYMAGANIA DODATKOWE/ Zamawiający usuwa pkt. 3 

WYMAGANIA DODATKOWE 

1 Gwarancja minimum 12 miesięcy od daty protokołu odbioru bez uwag do przedmiotu zamówienia 

2 Rok produkcji – nie starszy niż grudzień 2021 r. 

3 

dokument wydany przez producenta oferowanego sprzętu, że Wykonawca jest autoryzowanym 

serwisem producenta  oraz że autoryzacja dotyczy oferowanego urządzenia, jeśli nie jest on 

producentem 

4 
Nowy, nie używany, nie będący przedmiotem demonstracyjnym, powystawowym, pochodzący z 

bieżącej produkcji modelowej 

5 Koszt dostawy, szkolenia personelu zawarty w oferowanej cenie  

6 Certyfikaty - CE urządzenia (certyfikat lub oświadczenie) 

 

JEST: 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik 1 do umowy – część nr 2 wirówka 

laboratoryjna /WYMAGANIA DODATKOWE/ Zamawiający usuwa pkt. 3 

WYMAGANIA DODATKOWE 

1 Gwarancja minimum 12 miesięcy od daty protokołu odbioru bez uwag do przedmiotu zamówienia 

2 Rok produkcji – nie starszy niż grudzień 2021 r. 

3 
Nowy, nie używany, nie będący przedmiotem demonstracyjnym, powystawowym, pochodzący z 

bieżącej produkcji modelowej 
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4 Koszt dostawy, szkolenia personelu zawarty w oferowanej cenie  

5 Certyfikaty - CE urządzenia (certyfikat lub oświadczenie) 

 
Załącznikiem do przedmiotowych odpowiedzi na pytania jest zmodyfikowany załącznik nr 1 do SWZ - 
projektowane_postanpwienia_umowy_z_OPZ 
 
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: 

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 11 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 13 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 12 maja 2022 r., do godz. 10.30”.  
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