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Warszawa, dn. 22 listopada 2021 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 61 części dla Zakładu Jakości Żywności” 

(znak sprawy DA.22.5.2021.ZJ) 

 

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  

Uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytanie do wzoru umowy  część 1-60 :  
Czy Zamawiający zgodzi się aby  ewentualne kary ( § 6 pkt 1)   były niższe i wynosiły 0,2%  wartości 
netto  niezrealizowanej części dostawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia?  
Tak wysokie kary w obecnej sytuacji  pandemii i dużej niepewności na rynku  znacząco wpłyną 
na  wysokość  oferty  lub skutecznie uniemożliwia dostęp do tego postępowania. 
Odpowiedź 1: 

Zamawiający modyfikuje zapisy w zakresie § 6 pkt 1 projektowanych postanowień umowy w 

następujący sposób: 

1)  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. 

2)  W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z powodu wystąpienia 
okoliczności, leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 
10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w §2 ust. 1 niniejszej umowy. 

3)  W przypadku, rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcy 
przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia netto, o 
którym mowa w §2 ust. 1. 

4) Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w płatności faktury. 
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Pytanie 2  

Dotyczy: Część 40 – Pożywki i testy mikrobiologiczne: 

1) Zwracamy się z prośbą o podanie wymaganej objętości butelek dla poniższych podłoży:  
PCAW  zgodny z ISO 6222 (butelki) ** 

VRBD (butelki) ** 

VRBL (butelki ) ** 

YGC (butelki) ** 

agar TBX  (butelki) ** 

 
2) Czy Zamawiający dopuści na zaoferowanie poniższych podłoży w probówkach szklanych z 

korkiem zakręcanym o wysokości 11,5 cm? 
Roztwór fizjologiczny z peptonem do rozcieńczeń 

(probówki 9 ml) - min wysokość 13cm, korek 

zakręcany ** 

Bulion Frasera (probówki po 10 ml) – . min wysokość 

13cm, korek zakręcany ** 

MKTT (probówki 10 ml)  min wysokość 13cm, korek 

zakręcany ** 

RVS (probówki 10 ml) min wysokość 13cm, korek 

zakręcany ** 

Odpowiedź 2: 

1) Zamawiający informuje, że minimalne objętość pożywek w butelce to 200 ml. 

2) Zamawiający podtrzymuje zapisy i nie dopuszcza zaoferowania podłoży w niższych probówkach, niż 

13cm. 

Pytanie 3  

Dotyczy: Część 44 – Pożywki i testy mikrobiologiczne: 

1) Zwracamy się z prośbą o podanie wymaganej objętości butelek dla poniższych podłoży:  
VRBD (butelki) ** 

VRBL (butelki ) ** 

YGC (butelki) ** 

agar TBX  (butelki) ** 

 
2) Czy Zamawiający dopuści na zaoferowanie poniższych podłoży w probówkach szklanych z 

korkiem zakręcanym o wysokości 11,5 cm? 
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Roztwór fizjologiczny z peptonem do rozcieńczeń 

(probówki 9 ml) - min wysokość 13cm, korek 

zakręcany ** 

MKTT (probówki 10 ml)  min wysokość 13cm, korek 

zakręcany ** 

RVS (probówki 10 ml) min wysokość 13cm, korek 

zakręcany ** 

 
3) Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podłoża MRS w postaci sypkiej 500 g, tak jak w części 

nr 40 i 47 ? 
Odpowiedź 3: 

1) Zamawiający informuje, że minimalne objętość pożywek w butelce to 200 ml. 

2) Zamawiający podtrzymuje zapisy i nie dopuszcza zaoferowania podłoży w niższych probówkach, niż 

13cm. 

3) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie podłoża MRS w postaci sypkiej 500g. 

 

Pytanie 4  

Dotyczy: Część 47 – Pożywki i testy mikrobiologiczne 

1) Zwracamy się z prośbą o podanie wymaganej objętości butelek dla poniższych podłoży:  
VRBD (butelki) ** 

VRBL (butelki ) ** 

YGC (butelki) ** 

agar TBX  (butelki) ** 

 

2) Czy Zamawiający dopuści na zaoferowanie poniższych podłoży w probówkach szklanych z 
korkiem zakręcanym o wysokości 11,5 cm? 

Roztwór fizjologiczny z peptonem do rozcieńczeń 

(probówki 9 ml) - min wysokość 13cm, korek 

zakręcany ** 

Bulion Frasera (probówki po 10 ml) – . min wysokość 

13cm, korek zakręcany ** 

MKTT (probówki 10 ml)  min wysokość 13cm, korek 

zakręcany ** 

RVS (probówki 10 ml) min wysokość 13cm, korek 

zakręcany ** 
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Odpowiedź 4: 

1) Zamawiający informuje, że minimalne objętość pożywek w butelce to 200 ml. 

2) Zamawiający podtrzymuje zapisy i nie dopuszcza zaoferowania podłoży w niższych probówkach, niż 

13cm. 

Pytanie 5  

Dotyczy: Część 51– Pożywki i testy mikrobiologiczne 

1) Zwracamy się z prośbą o podanie wymaganej objętości butelek dla poniższych podłoży:  
VRBD (butelki) ** 

VRBL (butelki ) ** 

YGC (butelki) ** 

agar TBX  (butelki) ** 

 

2) Czy Zamawiający dopuści na zaoferowanie poniższych podłoży w probówkach szklanych z 
korkiem zakręcanym o wysokości 11,5 cm? 

Roztwór fizjologiczny z peptonem do rozcieńczeń 

(probówki 9 ml) - min wysokość 13cm, korek 

zakręcany ** 

MKTT (probówki 10 ml)  min wysokość 13cm, korek 

zakręcany ** 

RVS (probówki 10 ml) min wysokość 13cm, korek 

zakręcany ** 

 Odpowiedź 5:  

1) Zamawiający informuje, że minimalne objętość pożywek w butelce to 200 ml. 

2) Zamawiający podtrzymuje zapisy i nie dopuszcza zaoferowania podłoży w niższych probówkach, niż 

13cm. 

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 
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Wykonawcę. Do czasu wyjaśnienia wątpliwości przekazania środków na pokrycie zakwestionowanej 

faktury będzie wstrzymane, bez negatywnych skutków finansowych dla Zamawia oraz §4 ust. 1, 2, 3, 5 

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

gwarancyjnej. 

Pytanie 7  

(§ 6 ust. 1 pkt. 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 

0,5% wartości netto przedmiotu umowy?  

Odpowiedź 7: 

Zamawiający zmniejsza karę umowną do 1,5% w § 6 ust. 1 pkt. 1 projektowanych postanowień umowy. 

Pytanie 8  

(§ 6 ust. 1 pkt. 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 10% 

wartości netto przedmiotu umowy? 

Odpowiedź 8: 

Zamawiający wyraża zgodę za zmniejszenie kary umownej do 10% wartości netto przedmiotu umowy. 

 

Pytanie 9  

(§ 6 ust. 6) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 20% 

wartości netto przedmiotu umowy?  

Uzasadnienie: Zgodnie z nową ustawą prawa zamówień publicznych, łączna kwota nie może być wyższa 

aniżeli 20%. W przypadku braku zgody na powyższe, proszę o podanie podstaw prawnych wraz z 

uzasadnieniem swojej odpowiedzi.  

Odpowiedź 9: 

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmniejszenie kary umownej w § 6 ust. 6 projektowanych 

postanowień umowy do 20% wynagrodzenia netto określonego w §2 ust. 1 niniejszej umowy. 

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. 

Pytanie 10   

Dotyczy Formularza ofertowego- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie tylko tych części na 

które Wykonawca składa ofertę? Pozostałe wiersze 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. 
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Pytanie 11  

§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 1,5% 

wartości netto, zamówionego a niedostarczonego w terminie towaru za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia”? 

Odpowiedź 11: 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższa modyfikację dotyczącą §6 ust. 1 pkt 1 

Pytanie 12  

§6 ust. 1 pkt 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 10% 

wynagrodzenia netto, o którym mowa w §2 ust. 1 niniejszej umowy ?  

Odpowiedź 12: 

Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 10% wynagrodzenia netto, o 

którym mowa w §2 ust. 1 niniejszej umowy. 

 

 

 

Pytanie 13  

Prosimy o doprecyzowanie, jaki jest oczekiwany termin realizacji zamówienia dla pakietów 1-7 

(rozdział IV pkt 2 ust.1 określono termin do 12 dni kalendarzowych; w załączniku 1 a określono do 6 

dni kalendarzowych, zaś we wzorze umowy par.3 ust. 1 są to tygodnie kalendarzowe). 

Odpowiedź 13: 

Zamawiający informuje, że poprawnym terminem realizacji zamówienia dla części 1-7 oraz części 9-61 

jest termin do 6 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy zarówno w SWZ w Rozdziale  IV  ust. 2 

pkt. 1, w załączniku nr 1a oraz w projektowanych postanowieniach umowy w §3 ust. 1. 

Pytanie 14  

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) 
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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 14: 

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

krajowych). 

Pytanie 15  

Zwracamy się z wnioskiem  o zmniejszenie wysokości kar umownych wskazanych w § 6 wzoru Umowy, 

w następujących sposób: 

w § 6 ust. 1 pkt. 1) z wysokości 3 % na 0,5 %, 

w § 6 ust. 1 pkt. 2) z wysokości 20 % na 10 %, 

w § 6 ust. 1 pkt. 6) z wysokości 30 % na 20 %. 

Zaproponowany wymiar kar jest zbyt wysoki i nieadekwatny do przedstawionych okoliczności, co 

mogłoby prowadzić do bezpodstawnego wzbogacenia Zamawiającego. Kary w takiej wysokości wiążą 

się z koniecznością odpowiedniej kalkulacji ceny oferty Wykonawcy i podwyższenia jej wartości. 

Ponadto wykraczają poza wysokość kar umownych standardowo stosowanych w podobnych 

postępowaniach. 

Odpowiedź 15: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi odpowiadając na pytania nr 11, 12, 9 tj.: 

1) § 6 ust. 1 pkt. 1 – Zamawiający zmniejszył karę umowną z 3% na 1,5% 
2) § 6 ust. 1 pkt. 2 – Zamawiający zmniejszył karę umowną z 20% na 10% 
3) § 6 ust. 1 pkt. 6 – z wysokości 30 % na 20 % - Zamawiający informuje że nie ma takiego zapisu 

umownego 
 

Pytanie 16  

Część 40 

Poz.2 – Czy Zamawiający zaakceptuje 100ml w butelce 125ml, pakowane po 10szt? 

Poz.3, 4, 7 - Czy Zamawiający zaakceptuje opakowanie 200ml, pakowane po 6szt x 4 opakowania 

= 24szt? 

Poz. 10, 14, 17, 21 – Brak w ofercie. Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie tej pozycji z 

pakietu? 

Poz. 15, 18, 20 - Czy Zamawiający zaakceptuje opakowanie 20szt x 3 opakowania = 60szt? 

Odpowiedź 16: 

Część 40 

Poz.2 – Zamawiający dopuszcza 100ml w butelce 125ml, pakowane po 10szt. 

Poz.3, 4, 7 - Zamawiający nie dopuszcza opakowania 200ml, pakowane po 6szt x 4 opakowania = 

24szt, gdyż zwiększenie ilości sztuk spowoduje wzrost wartości zamówienia. 

Poz. 10, 14, 17, 21 – Zamawiający nie zgadza  się na wykreślenie tych pozycji z części nr 40, 

pozycje są niezbędne do realizacji badań projektowych 
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Poz. 15, 18, 20 - Zamawiający nie dopuszcza opakowania 20szt x 3 opakowania = 60szt, gdyż 

zwiększenie ilości sztuk spowoduje wzrost wartości zamówienia 

 

Pytanie 17  

Część 44 

Poz.2, 3, 5 - Czy Zamawiający zaakceptuje opakowanie 200ml, pakowane po 6szt x 7 opakowania 

= 42szt? 

Poz. 7, 10, 12, 15 – Brak w ofercie. Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie tej pozycji z 

pakietu? 

Poz. 13 - Czy Zamawiający zaakceptuje opakowanie 20szt x 3 opakowania = 60szt? 

Odpowiedź 17: 

Część 44  

Poz.2, 3, 5 -  Zamawiający nie dopuszcza opakowań 200ml, pakowanych po 6szt x 7 opakowania = 

42szt, gdyż zwiększenie ilości sztuk spowoduje wzrost wartości zamówienia  

Poz. 7, 10, 12, 15 – Zamawiający nie zgadza się na wykreślenie tych pozycji z części nr 44, pozycje 

są niezbędne do realizacji badań projektowych 

Poz. 13 - Zamawiający nie dopuszcza opakowań 20szt x 3 opakowania = 60szt, gdyż zwiększenie 

ilości sztuk spowoduje wzrost wartości zamówienia  

 

Pytanie 18  

Część 47 

Poz.2, 3, 5 - Czy Zamawiający zaakceptuje opakowanie 200ml, pakowane po 6szt x 10 opakowania 

= 60szt? 

Poz. 8, 11, 14, 18 – Brak w ofercie. Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie tej pozycji z 

pakietu? 

Poz. 12, 15, 17 - Czy Zamawiający zaakceptuje opakowanie 20szt x 3 opakowania = 60szt? 

  

Odpowiedź 18: 

Część 47 

Poz.2, 3, 5 - Zamawiający dopuszcza opakowanie 200ml, pakowane po 6szt x 10 opakowania = 

60szt, gdyż zwiększenie ilości sztuk spowoduje wzrost wartości zamówienia 

Poz. 8, 11, 14, 18 – Zamawiający nie zgadza się na wykreślenie tych pozycji z części nr 47, pozycje 

są niezbędne do realizacji badań projektowych 

Poz. 12, 15, 17 – Zamawiający nie dopuszcza opakowań 20szt x 3 opakowania = 60szt, gdyż 

zwiększenie ilości sztuk spowoduje wzrost wartości zamówienia 

 

Pytanie 19  

Część 51 

Poz.2, 3, 5 - Czy Zamawiający zaakceptuje opakowanie 200ml, pakowane po 6szt x 7 opakowania 

= 42szt? 

Poz. 6, 9, 11 – Brak w ofercie. Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie tej pozycji z pakietu? 

Poz. 12 - Czy Zamawiający zaakceptuje opakowanie 20szt x 3 opakowania = 60szt? 

Poz. 14 - Czy Zamawiający zaakceptuje opakowanie 20szt?  

Odpowiedź 19: 

Część 51 
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Poz.2, 3, 5 - Zamawiający nie dopuszcza opakowań 200ml, pakowane po 6szt x 7 opakowania = 

42szt, gdyż zwiększenie ilości sztuk spowoduje wzrost wartości zamówienia 

Poz. 6, 9, 11 – Zamawiający  nie zgadza się na wykreślenie tych pozycji z części nr 51, pozycje są 

niezbędne do realizacji badań projektowych 

Poz. 12 – Zamawiający nie dopuszcza opakowań 20szt x 3 opakowania = 60szt? gdyż zwiększenie 

ilości sztuk spowoduje wzrost wartości zamówienia 

Poz. 14 - Zamawiający nie dopuszcza opakowania 20szt. gdyż zwiększenie ilości sztuk spowoduje 

wzrost wartości zamówienia 

 

Pytanie 20  

Część 5 

Poz. 4 - Czy Zamawiający zaakceptuje opakowanie 100szt? 

Odpowiedź 20: 

Poz. 4 - Zamawiający dopuszcza opakowanie 100 szt. (filtrów o porach 0,2µm)  pod warunkiem 

zachowania łącznej ilości filtrów wynoszącej 50 szt. + 50 szt.  z części 5 poz. 4 i części 11 poz. 3. 

Zamawiający chciałby aby opakowanie zostało dostarczone w etapie I V.D.1. 

 

Pytanie 21  

Część 11 

Poz. 3 – W ofercie brak filtrów o porach 0,2µm. Czy Zamawiający zaakceptuje pory 0,45µm? 

Odpowiedź 21: 

Część 11 

Poz. 3 – Zamawiający nie dopuszcza filtrów o porach 0,45µm. 

 

Pytanie 22  

Część 30 

Poz. 2 - Czy Zamawiający zaakceptuje opakowanie 100szt x 20 opakowań = 2000szt? 

Poz. 3 - Czy Zamawiający zaakceptuje opakowanie 50szt x 4 opakowania = 200szt? 

Poz. 4, 5 - Czy Zamawiający zaakceptuje opakowanie 20szt x 400 opakowań = 8000szt? 

Poz. 6 - Czy Zamawiający zaakceptuje opakowanie 100szt x 10 opakowań = 1000szt? 

Poz. 8 - Czy Zamawiający zaakceptuje opakowanie 100szt x 5 opakowań = 500szt? 

Poz. 9 - Czy Zamawiający zaakceptuje opakowanie 1000szt x 3 opakowania = 3000szt? 

Odpowiedź 22: 

Część 30 

Poz. 2 - Zamawiający dopuszcza opakowanie 100szt x 20 opakowań = 2000szt. 

Poz. 3 - Zamawiający dopuszcza opakowanie 50szt x 4 opakowania = 200szt. 

Poz. 4, 5 - Zamawiający dopuszcza opakowanie 20szt x 400 opakowań = 8000szt. 

Poz. 6 - Zamawiający dopuszcza opakowanie 100szt x 10 opakowań = 1000szt. 

Poz. 8 - Zamawiający dopuszcza opakowanie 100szt x 5 opakowań = 500szt. 

Poz. 9 - Zamawiający dopuszcza opakowanie 1000szt x 3 opakowania = 3000szt. pod warunkiem 

zachowania łącznej ilość końcówek do pipet 5000 szt. z części 30 poz. 9 i części 34 poz. 4. 

Zamawiający prosi aby 3 opakowania zostały dostarczone w etapie I V.D.1. zaś 2 opakowania w 

etapie II V.C.1. 
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Pytanie 23  

Część 31 

Poz. 1, 2 – Czy Zamawiający zaakceptuje opakowanie 50szt x 10 opakowań = 500szt?  

Odpowiedź 23: 

Część 31 

Poz. 1, 2 – Zamawiający dopuszcza opakowanie 50szt x 10 opakowań = 500szt. 

 

Pytanie 24  

Część 34 

Poz. 4 - Czy Zamawiający zaakceptuje opakowanie 1000szt x 3 opakowania = 3000szt? 

Odpowiedź 24: 

Część 34 

Poz. 4 - Zamawiający zaakceptuje opakowanie 1000szt x 2 opakowania = 2000szt dla zachowania 

łącznej ilość końcówek do pipet 5000 szt. z części 30 poz. 9 i części 34 poz. 4. Zamawiający prosi 

aby 2 opakowania zostały dostarczone w etapie II V.C.1. 

 

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. Rozdział IV ust. 2 pkt. 1 Specyfikacji warunków zamówienia: 
 
BYŁO 
części nr 1-7 oraz 9-61 w terminie do 12 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy 
 
JEST 
części nr 1-7 oraz 9-61 w terminie do 6 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy 
 

II. Rozdział X ust 12 pkt 1 lit a) 
 
BYŁO 
a) do oferty wykonawca musi załączyć Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dostarczanego 

przedmiotu zamówienia (w zależności na część na którą składa ofertę) stanowiący załącznik nr 
1a do Umowy wypełniony w kolumnie 3 i 4, która potwierdzać będzie spełniania wszystkich 
wymagań określonych przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia – dokument nie 
podlega uzupełnieniu, dotyczy części 1-7 oraz 9-60 

 
JEST 
a) do oferty wykonawca musi załączyć Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dostarczanego 

przedmiotu zamówienia (w zależności na część na którą składa ofertę) stanowiący załącznik nr 
1a do Umowy wypełniony w kolumnie 3 i 4, która potwierdzać będzie spełniania wszystkich 
wymagań określonych przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia – dokument nie 
podlega uzupełnieniu, dotyczy części 1-60 
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III. Formularz oferty – I KRYTERIUM I CENA  - cześć 61 
 
 
 
BYŁO 

 
 
 
 
 
Część nr 61 

1. cena brutto dostawy komputera 
typu laptop - 1 szt.  
 
2. cena brutto dostawy komputera 
stacjonarnego - 1 szt.  
 
3. cena brutto dostawy komputera 
stacjonarnego - 2 szt. (poz. 2 + poz. 
3)  
 
4. całkowita cena brutto dostawy 
(poz. 1 + poz. 3) 

…………………………………. zł 
 
 

…………………………………. zł 
 
 
 

…………………………………. zł 
 
 

…………………………………. zł 

 
 
JEST 

 
 
 
 
 
Część nr 61 

1. cena brutto dostawy komputera 
typu laptop - 1 szt.  
 
2. cena brutto dostawy komputera 
stacjonarnego - 1 szt.  
 
3. cena brutto dostawy komputera 
stacjonarnego - 2 szt. (poz. 2 x 2)  
 
4. całkowita cena brutto dostawy 
(poz. 1 + poz. 3) 

…………………………………. zł 
 
 

…………………………………. zł 
 
 
 

…………………………………. zł 
 
 

…………………………………. zł 

 
IV. 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 
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nie będzie domagał się odsetek za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia za realizację Zamówienia. 
(dotyczy podmiotów krajowych) 
 
 
 

V. Projektowane postanowienia umowy §3 ust. 1 
 
BYŁO 
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot zamówienia na adres: Instytut 

Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy 
Instytut Badawczy, Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa w Warszawie (kod pocztowy: 02-
532), ul. Rakowiecka 36, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, w terminie ................ 
tygodni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. 
 

JEST 
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot zamówienia na adres: Instytut 

Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy 
Instytut Badawczy, Zakład Jakości Żywności w Łodzi (kod pocztowy: 92-202), ul. Rakowiecka 36, 
do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, w terminie ................ dni kalendarzowych od 
daty zawarcia umowy. 
 

VI. Projektowane postanowienia umowy §6 ust. 1 
 
BYŁO 
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy strony zastrzegają 
stosowanie następujących kar umownych:  
1) W razie 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 opóźnienia.  
2) W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z powodu wystąpienia 
okoliczności, leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 20% 
wynagrodzenia netto, o którym mowa w §2 ust. 1 niniejszej umowy.  
 
JEST 
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy strony zastrzegają 
stosowanie następujących kar umownych:  
1) 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.  
2) W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z powodu wystąpienia 
okoliczności, leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10% 
wynagrodzenia netto, o którym mowa w §2 ust. 1 niniejszej umowy.  
3) W przypadku, rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcy 
przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia netto, o którym 
mowa w §2 ust. 1.  
4) Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w płatności faktury 
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VII. Projektowane postanowienia umowy §6 ust. 6 

 
BYŁO 
Zastrzeżone kary umowne podlegają kumulacji, jednak nie więcej niż do wysokości 30 % 
wynagrodzenia netto określonego w §2 ust. 1 niniejszej umowy 
 
JEST 

Zastrzeżone kary umowne podlegają kumulacji, jednak nie więcej niż do wysokości 20 % 
wynagrodzenia netto określonego w §2 ust. 1 niniejszej umowy 

 

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

załącznik nr 1a do SWZ , 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 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. 

 

 

 

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 24 grudnia 
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 25 listopada 2021 r., do godz. 10.00”,  

3) zmianę treści rozdziału XII ust. 1 specyfikacji warunków zamówienia nadając mu następujące 
brzmienie: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 listopada 2021 r., do godz. 11.00”. 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. 

https://bip.ibprs.pl/images/stories/przetargi/DA-22-5-2021-ZJ/05_Zalaczniki_nr_2-7_do_SWZ-wersja_edytowalna.doc
https://bip.ibprs.pl/images/stories/przetargi/DA-22-5-2021-ZJ/05_Zalaczniki_nr_2-7_do_SWZ-wersja_edytowalna.doc
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