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Warszawa, dn. 23 marca 2021 r. 

 

 Wykonawcy ubiegający się 

o udzielenie zamówienia 

 

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

nieograniczonego na „Dostawę 3 zamrażarek głębokiego mrożenia, wirówki 

laboratoryjnej oraz zestawu aparatów do elektroforezy poziomej z zasilaczem w podziale 

na 3 części (znak sprawy DA.22.6.2021.ZM/ZF) 

 

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 2019 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: 

 

Pytanie 1 
Wniosek nr 1. 

Dot. ad. 2 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie z naturalnymi czynnikami 

chłodniczymi zgodnymi z normami F-Gas (R290 / R170+R290 Mix)? 

 

Odpowiedź na pytanie 1:  

Zamawiający informuje, iż zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia dopuszcza urządzenie z 

naturalnymi węglowodorowymi czynnikami chłodniczymi zgodnie z obowiązującym aktualnie 

prawem w przedmiotowej sprawie. 

 

Pytanie 2 
Wniosek nr 2. 

Dot. ad. 11 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie przeznaczone do mrożenia z 

użyciem pudełek kriogenicznych o wysokości 5.08 cm pozwalające na całkowite wypełnienie 

zamrażarki? 

 

Odpowiedź na pytanie 2:  

Zamawiający informuje, że dopuści pudełka kriogeniczne polipropylenowe z systemem opisu miejsc 

w pudełku i o wysokości 5,08 cm o ile nie zmniejszy to liczby pudełek mieszczących się w stelażu. Ilość 

stelaży ma pozwalać na całkowite wypełnienie zamrażarki. 
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Pytanie 3 
Wniosek nr 3. 

Dot. ad. 15 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie przeznaczone do mrożenia z 

użyciem Krioprobówkek do przechowywania materiału biologicznego, gwint zwnętrzny, pojemność 

1.8 ml, lub ewentualnie 2.0ml z gwintem wewnętrznym? 

 

Odpowiedź na pytanie 3:  

Zamawiający informuje, że z uwagi na specyfikę i bezpieczeństwo przechowywanego materiału 

biologicznego wymaga krioprobówek z gwintem zewnętrznym. Zamawiający zaakceptuje sterylne 

krioprobówki z gwintem zewnętrznym o pojemności 1,8 ml o ile będą one pasowały do 

dostarczonych pudełek kriogenicznych polipropylenowych z systemem opisu miejsc w pudełku. 

 

Pytanie 4 
Pytania do umowy:  

1. (§ 6) Czy Zamawiający dopuści zmianę określenia "opóźnienie" na "zwłoka".  

Uzasadnienie: Terminy „opóźnienie” i „zwłoka” mają walor prawny, przy czym „zwłoka” oznacza 

opóźnienie zawinione. W sytuacji objętej niniejszą umową dowodzenie winy Wykonawcy przez 

Zamawiającego byłoby niecelowe a po części niemożliwe. Zwracamy uwagę, iż Wykonawca, realizując 

przedmiot umowy, ponosi zwykłe ryzyko biznesowe prowadzonej przez siebie działalności. 

 

Odpowiedź na pytanie 4:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektowanych postanowień umowy. Przedmiot zamówienia 

realizowany jest w ramach projektu współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej. Zamawiający 

liczy na współpracę z Wykonawcą w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego 

posiadającym odpowiedni potencjał magazynowy oraz logistyczny. 

Pytanie 5 
Pytania do umowy:  

2. (§ 6) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO niezrealizowanej 

dostawy?  

Uzasadnienie: VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany 

odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie 

ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia. 

Dlatego też zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów umowy w taki sposób, aby wysokość kary 

umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. 
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Odpowiedź na pytanie 5:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektowanych postanowień umowy. Wysokość kar jest 

adekwatna do wartości zamówienia i gwarantuje Zamawiającemu, że oferty złożą Wykonawcy 

posiadający potencjał do realizacji zamówienia publicznego. 

Pytanie 6 
Pytania do umowy:  
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany umowy mogą 
nastąpić również w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, 
literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących 
zmiany celu i istoty umowy?  

 

Odpowiedź na pytanie 6:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektowanych postanowień umowy. Umowa może być zawarta 

również w formie elektronicznej i w/w uciążliwość jest znikoma dla stron umowy. 

 

Pytanie 7 
Pytania do umowy:  

4. Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie problemów z 

dostawą związaną z obecną sytuacją tj., opóźnienia w dostawach wynikające z sił wyższych – tj. 

zagrożenie Koronawirusem - możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji 

umowy, o innej nazwie, kodzie oraz zbliżonych parametrach jakościowych w stosunku do produktu 

zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on 

niedostępny u producenta, termin dostaw jest wydłużony, trwają wydłużone kontrole w zakresie 

dostarczanych produktów od Producentów/ Dostawców? Uzasadnienie: Wprowadzenie niniejszego 

zapisu pozwoli zarówno na zabezpieczenie ciągłości procesu diagnostycznego i uchroni, zarówno 

Zamawiającego oraz Wykonawcę przed nieoczekiwanymi oraz niezależnymi od nich skutkami 

wypadków losowych, do których mogą  

należeć: obecna sytuacja związana z koronawirusem, czasowa awaria linii produkcyjnej u producenta, 

czasowe wycofanie produktu przez producenta brak dostępności surowców, niekorzystne zmiany 

makroekonomiczne czy wpływ klęsk żywiołowych.  

 

Odpowiedź na pytanie 7:  

Zamawiający informuje, iż uwzględnił w/w sytuację w projektowanych postanowieniach umowy w  

§ 9.  
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Pytanie 8 
Pytania do umowy:  

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie we wzorze umowy następujące postanowienia:  

Poza zmianami umowy dopuszczonymi w myśl ustawy Pzp dopuszcza się możliwość zmian 

postanowień zawartej umowy , w tym poszczególnych zamówień , gdy konieczność zmiany 

spowodowana jest okolicznościami poza kontrola stron, których działając z należytą starannością 

strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Dotyczy to w szczególności takich 

okoliczności jak zagrożenie epidemiologiczne, zamieszki , akty terroru, zamknięcie granic, rządowe 

ograniczenia międzynarodowego transportu, utrudnienia na lotniskach i granicach, tj. okoliczności o 

charakterze tzw. Siły wyższej. W czasie trwania siły wyższej Wykonawca odpowiada za wykonanie 

Umowy na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego . Wykonawca dołoży wszelkich starań , aby 

pomimo istnienia siły wyższej zapewnić ciągłość dostaw wszystkich produktów na bieżąco i zgodnie 

ze składanymi zamówieniami oraz zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na 

bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów. 

Uzasadnienie:  

Z uwagi na wyjątkowość sytuacji, jaką jest wybuch pandemii SARC-CoV-2, oraz dynamicznie 

zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu, w tym: Potencjalnie 

ograniczoną dostępność wybranych produktów związaną z nagłym i niemożliwym do przewidzenia 

zwiększeniem światowego zapotrzebowania na wyroby medyczne do diagnostyki in vitro oraz 

podejmowanie przez państwa dotknięte epidemią – w tym Polskę – środki profilaktyczne i zaradcze, 

takie jak: zamknięcie granic, ograniczenie międzynarodowego transportu, zwiększone kontrole na 

lotniskach i granicach, a także inne dodatkowe obowiązki nakładane na producentów i dystrybutorów 

produktów w sektorze ochrony zdrowia , stanowiące okoliczności o charakterze tzw. siły wyższej , 

złożone przez Zamawiającego zamówienia mogą nie zostać zrealizowane lub mogą zostać 

zrealizowane w późniejszym terminie lub w odbiegającej od zamówienia liczbie produktów. 

Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich 

trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów. 

 

Odpowiedź na pytanie 8:  

Zamawiający informuje, iż uwzględnił w/w sytuację w projektowanych postanowieniach umowy w  

§ 1a, § 9 w § 10.  

Pytanie 9 
Pytania do umowy:  

6.Czy Zamawiający po podpisaniu umowy, w trakcie jej realizacji dopuści możliwość dostarczania 

dokumentacji produktowej ( specyfikacje produktu) w formie elektronicznej? 

 

Odpowiedź na pytanie 9:  
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Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a 

Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej 

Zamawiający opisał w SWZ w  Rozdziale VI - Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, 

natomiast wymagane środki przedmiotowe w  Rozdziale X – Opis sposobu przygotowania oferty 

SWZ w ust. 8 pkt. 4. 

Pytanie 10 
Pytania do umowy:  

7.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?  

Uzasadnienie:  

W obecnej sytuacji epidemii Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do 

komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kwalifikowany 

podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi odręcznemu. Potwierdzenie tej 

zasady znajduje się w art. 78(1) kodeksu cywilnego, który zrównuje kwalifikowany podpis 

elektroniczny z podpisem własnoręcznym. 

Odpowiedź na pytanie 10:  

Zamawiający informuje, iż zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy stanowiącymi 

załącznik nr 1 do SWZ, dopuszcza zawarcie umowy w formie pisemnej oraz elektronicznej w 

rozumieniu art. 781 (1) § 1 Kodeksu cywilnego. 

Pytanie 11 
Część 1 Zamrażarka głębokiego mrożenia: 

1. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z dwukompresorowym kaskadowym systemem chłodzenia? 

Odpowiedź na pytanie 11:  

Zamawiający informuje, że ze względu na charakterystykę pracy (biobankowanie) wymaga aby 

urządzenie posiadało dwa niezależne układy chłodzenia, które w awaryjnej sytuacji są w stanie 

samodzielnie wygenerować temp. roboczą na poziomie min. -80°C. Jeżeli zamrażarka z 

dwukompresorowym kaskadowym systemem chłodzenia spełnia ten warunek to Zamawiający 

dopuszcza takie rozwiązanie. 

 

Pytanie 12 
Część 1 Zamrażarka głębokiego mrożenia: 

2. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową ze sterowaniem mikroprocesorowym i 

dużym cyfrowym, graficznym ekranem LCD? Zastosowanie tego typu wyświetlacza pozwala na 

czytelną i prostą obsługę zamrażarki. Zamawiający ma również możliwość podglądu zarejestrowanej 
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temperatury za pomocą graficznego wykresu. Jeśli Zamawiający nie dopuszcza, proszę o wyjaśnienie 

jaką różnicę stanowi typ wyświetlacza. 

Odpowiedź na pytanie 12:  

Zamawiający nie wyszczególnił szczegółowo tego parametru i dopuszcza każde rozwiązanie 

techniczne dotyczące panelu sterowania zapewniające ergonomię i pełne sterowanie parametrami. 

 
 
Jednocześnie uprzejmie informuję, iż pozostałe zapisy Specyfikacji warunków zamówienia pozostają 

bez zmian.  

Ponadto informuję, iż w związku z udzielonymi odpowiedziami nie ulega zmianie termin składania 

ofert. 

 

 

DYREKTOR 

         Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 

- Państwowy Instytut Badawczy 

                        im. prof. Wacława Dąbrowskiego 

                         prof. dr hab. inż.  Artur Świergiel 
                                                                                                         /dokument podpisany elektronicznie/ 
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