
 

 
 
 

 

Warszawa, dn. 14 grudnia 2021 r. 

 

 Wykonawcy ubiegający się 

o udzielenie zamówienia 

 

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

bez negocjacji na „Dostawę aparatury laboratoryjnej, kolumn chromatograficznych, 

odczynników, materiałów pomocniczych, laboratoryjnych wyrobów szklanych, pipet i 

akcesoriów laboratoryjnych w podziale na 42 części” (znak sprawy DA.22.30.2021.ZA/ZG) 

 

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  

Pytanie 1 dot. wzoru umowy: 

W celu umożliwienia przystąpienia Wykonawcy do przedmiotowego postępowania i realizacji 

zamówienia, zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu par.2 ust.10 wzoru umowy w sposób 

następujący:  

10. Strony postanawiają, że jeżeli rachunek bankowy, którym posługuje się Wykonawca, nie będzie 
ujęty w wykazie podatników, o którym stanowi art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług – tzw. „białej liście podatników VAT”, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania 
płatności i nie będzie stanowiło to naruszenia Umowy – w takiej sytuacji Wykonawca nie będzie 
domagał się odsetek za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia za realizację Zamówienia. (dotyczy 
podmiotów krajowych) 
 
Uzasadnienie: Wykonawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT na terenie Polski 
(firma zarejestrowana na terenie Niemiec), zaś stosowne oświadczenie dotyczące obowiązku 
podatkowego będzie złożone wraz z ofertą. Jednocześnie podkreślić należy, że wykazem podatników 
VAT są objęci wyłącznie podatnicy VAT zarejestrowani. Zgodnie z orzecznictwem w przypadku 
dokonywania płatności na rzecz kontrahentów, którzy nie są objęci tym wykazem nie wystąpią sankcje 
z tytułu dokonywania płatności na rachunek niewymieniony na białej liście. 
Odpowiedź 1: 

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu §2 ust.10 dopisując – (dotyczy podmiotów 

krajowych). 

Pytanie 2  

Pytanie 2 część 34 
Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie kolumny ze złożem o średnicy ziarna 1.7µm oraz średnicy 

porów 100Å, pozostałe parametry bez zmian? 



 

 
 
 

Odpowiedź 2: 

Zamawiający informuje, że dopuszcza 
 

 

Pytanie 3  

Pytanie 3 część 35 

Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie kolumny ze złożem o średnicy ziarna 1.7µm oraz średnicy 

porów 100Å, pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź 3: 

Zamawiający informuje, że dopuszcza  
 

Pytanie 4  

Pytanie 4 część 36 

Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie kolumny ze złożem o porowatości 100Å, zawartości węgla 

ok 12%, powierzchni specyficznej ok 200 g/m2? 

Odpowiedź 4: 

Zamawiający informuje, że akceptuje zaproponowane parametry, dopuszcza 
 
Pytanie 5  

Rozdział IV, pkt 2 SWZ: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu realizacji zamówienia 

dla części 23, 36, 37, 38 do 20 dni roboczych od momentu podpisania umowy? Z uwagi na trwającą 

epidemię COVID-19 oraz zbliżający się okres świąteczno-noworoczny obserwujemy znaczne 

opóźnienia w terminach dostaw, zarówno po stronie producentów jak i firm spedycyjnych. 

Odpowiedź 5: 

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na przedłużenie terminu realizacji zamówienia. 
 
Pytanie 6  

SOPZ dla części 23, poz. 8 – z jakim modelem autosamplera mają być komaptybilne strzykawki 

opisana przez Zamawiającego jako: „Zestaw strzykawek do autosamplera chromatografu gazowego 

(6 szt./op.), objętość 10 µL, długość igły 51 mm., igła stała”? 

Odpowiedź 6: 

Zamawiający informuje, że nie jest w stanie określić modelu posiadanego autosamplera, natomiast 
wskazane parametry/informacje są wystarczające aby złożyć ofertę bez naruszenia zasady uczciwej 
konkurencji. 
 

Pytanie 7  

Dotyczy części  3  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic w opakowaniu 200 szt zamiast 100 szt? 

Zwracamy się o niezwłoczne udzielenie wyjaśnienia ze względu na ubiegające terminy proceduralne. 

Odpowiedź 7: 

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na opakowania z zawartości rękawic 200 szt. zamiast 100 szt. 
 
 



 

 
 
 

 

Pytanie 8  

Proszę o modyfikacje SIWZ w następującym zakresie: Cz. 42 akroleina- jako gaz bojowy produkt nie 

jest dostępny na rynku, proszę o wycofanie z postępowania 

Odpowiedź 8: 

Zamawiający informuje, że wykreśla pozycję dot. dostawy akroleiny z części nr 42.  
 

Pytanie 9  

Część nr 22 – akcesoria chromatograficzne (kapilary pikowe)  
W opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1) podane są dwa sprzeczne ze sobą wymiary kapilar, a 
konkretnie ich długości: 5ft co stanowi 1,5 metra oraz 10 metrów. Poniżej podaję dwie dostępne 
długości kapilar:  
1. 5 ft (1,5 m)  

2. 50 ft (15 m)  
 
Którą z wyżej wymienionych długości Zamawiający akceptuje  

Odpowiedź 9: 

Zamawiający informuje, że modyfikuje część nr 22 dot. dostawy kapilar w pozycji 1, 2, 3 usuwając 
oznaczenie 5ft. Długość wymagana wynosi 10 metrów dla każdej pozycji (1, 2, 3). 
 

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: 

I. Projektowane postanowienia umowy §2 ust. 10 
BYŁO 
10. Strony postanawiają, że jeżeli rachunek bankowy, którym posługuje się Wykonawca, nie będzie 
ujęty w wykazie podatników, o którym stanowi art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług – tzw. „białej liście podatników VAT”, Zamawiający będzie uprawniony do 
wstrzymania płatności i nie będzie stanowiło to naruszenia Umowy – w takiej sytuacji Wykonawca 
nie będzie domagał się odsetek za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia za realizację Zamówienia.  

 
JEST 
10. Strony postanawiają, że jeżeli rachunek bankowy, którym posługuje się Wykonawca, nie będzie 
ujęty w wykazie podatników, o którym stanowi art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług – tzw. „białej liście podatników VAT”, Zamawiający będzie uprawniony do 
wstrzymania płatności i nie będzie stanowiło to naruszenia Umowy – w takiej sytuacji Wykonawca 
nie będzie domagał się odsetek za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia za realizację Zamówienia. 
(dotyczy podmiotów krajowych) 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

II. Modyfikacja pozycji 1, 2, 3 w części nr 22 Formularza asortymentowo-cenowego w związku 
udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 9 w następujący sposób: 
 
BYŁO 

22 
Akcesoria 

chromatograficzne 

Kapilara pikowa, niebieska, rurka / PEEK Tubing 5ft 1/16in 0.010 in ID, 10 
metrów 

do 6 dni 

kalendarzowych od 

dnia zawarcia 

umowy 

  

Kapilara pikowa, żółta,rurka/ PEEK Tubing 5ft 1/16inOD; 0.007 in ID, 10 metrów 

Kapilara pikowa, czerwona, rurka /PEEK Tubing 5ft 1/16inOD 0.005inID, 10 
metrów 

 

JEST 

22 
Akcesoria 

chromatograficzne 

Kapilara pikowa, niebieska, rurka / PEEK Tubing 1/16in 0.010 in ID, 10 metrów 

do 6 dni 

kalendarzowych od 

dnia zawarcia 

umowy 

  

Kapilara pikowa, żółta,rurka/ PEEK Tubing  t 1/16inOD; 0.007 in ID, 10 metrów 

Kapilara pikowa, czerwona, rurka /PEEK Tubing   1/16inOD 0.005inID, 10 
metrów 

 
III. Zamawiający ujednolica termin realizacji dostawy wskazany w Formularzu oferty dla części nr 22 (w 

Formularzu oferty jest wskazany termin realizacji dostawy natomiast w Formularzu 
asortymentowo-cenowym ten parametr jest niewskazany przez  Zamawiającego: 

BYŁO 

22 
Akcesoria 

chromatograficzne 

Kapilara pikowa, niebieska, rurka / PEEK Tubing 5ft 1/16in 0.010 in ID, 10 
metrów 

  

Kapilara pikowa, żółta,rurka/ PEEK Tubing 5ft 1/16inOD; 0.007 in ID, 10 metrów 

Kapilara pikowa, czerwona, rurka /PEEK Tubing 5ft 1/16inOD 0.005inID, 10 
metrów 

 
JEST 

22 
Akcesoria 

chromatograficzne 

Kapilara pikowa, niebieska, rurka / PEEK Tubing  1/16in 0.010 in ID, 10 metrów 
do 6 dni 

kalendarzowych od 

dnia zawarcia 

umowy 

  

Kapilara pikowa, żółta,rurka/ PEEK Tubing  1/16inOD; 0.007 in ID, 10  metrów 



 

 
 
 

Kapilara pikowa, czerwona, rurka /PEEK Tubing  1/16inOD 0.005inID, 10 
metrów 

 

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

załącznik nr 1 do SWZ oraz Załącznik nr 1 do Umowy- SPOZ wersja edytowalna z obowiązkiem 

stosowania. 

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 15 stycznia 
2021 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 17 grudnia 2021 r., do godz. 09.00”,  

3) zmianę treści rozdziału XII ust. 1 specyfikacji warunków zamówienia nadając mu następujące 
brzmienie: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 grudnia 2021 r., do godz. 09.30”. Pozostałe 
postanowienia specyfikacji warunków zamówienia pozostają niezmienione.  
 

Jednocześnie informuję, iż w związku ze zmianą treści specyfikacji warunków zamówienia zmianie 

uległa również treść ogłoszenia o zamówieniu. 
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