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Wykonawcy  

zainteresowani udziałem w postępowaniu 

WYJAŚNIENIE TREŚCI I ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

na dostawę odczynników chemicznych na potrzeby Centralnego Laboratorium 

Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa (numer postępowania 

2022/25) 

Centrum Obsługi Administracji Rządowej, działając zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 

ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, niniejszym informuje, iż wpłynęły pytania do treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej jako „SWZ”).  

Poniżej przedstawiono treści pytań wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie nr 1: Bardzo proszę o korektę SIWZ w następującym zakresie: 

część 20 poz. 3 produkt ma termin ważności 6 miesiące od daty produkcji, proszę 

o akceptację 

Odpowiedź: Zamawiający w części 20 poz. 3. zmienia termin ważności na co najmniej 6 

miesiące od daty produkcji. 

 

Pytanie nr 2: Bardzo proszę o korektę SIWZ w następującym zakresie: 

część 24 poz. 8 produkt ma termin ważności 1 miesiące od daty produkcji, proszę 

o akceptację 

Odpowiedź: Zamawiający w części 24 poz. 8. zmienia termin ważności na co najmniej 3 

miesiące od daty produkcji. 

http://centrum.gov.pl/
mailto:sekretariat@centrum.gov.pl
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Pytanie nr 3: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o określenie gwarantowanego 

procentowego poziomu wykupu przedmiotu umowy. 

Uzasadnienie:  

Zezwoli to na możliwość ubiegania się o udzielenie przedmiotu zamówienia większej 

ilości wykonawców wg. obiektywnych i niedyskryminacyjnych kryteriów lub zasad. 

W/w dane pozwolą Wykonawcom na złożenie prawidłowej oferty, spełniającej 

oczekiwania Zamawiającego oraz przyczyni się to do zwiększenia konkurencyjności 

i uzyskania lepszej ceny. W przypadku braku zgody prosimy o uzasadnienie swojej 

odpowiedzi. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zamierza wykorzystać umowę w 100%. 

 

Pytanie nr 4: Czy zamawiający wyraża zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu: 

„Dostawca ma prawo zmiany ceny w przypadku ponad 5-procentowego wzrostu kursu 

EUR/PLN, liczonego jako odchylenie procentowe bieżącego średniego kursu NBP pary 

walutowej EUR/PLN do średniego kursu NBP pary walutowej EUR/PLN z dnia złożenia 

oferty. Zmiana ceny, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, wymaga pod rygorem 

nieważności zawarcia pisemnego aneksu. Rozliczenie zmiany wysokości wynagrodzenia 

zostanie rozliczone poprzez wystawienie faktury korygującej.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie proponowanego zapisu. 

 

Pytanie nr 5: (§ 2 ust. 13) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu 

wymiany wadliwego towaru z 7 dni roboczych do 30 dni ? 

Uzasadnienie:  

Nie wszystkie oferowane produkty znajdują się na stałe na stanie w naszym magazynie, 

a w przypadku zgłoszenia reklamacji produkty te musimy wpierw sprowadzić 

bezpośrednio od producenta do naszego magazynu. W  związku z czym 7 dniowy termin 

realizacji jest trudny do dotrzymania. 

Odpowiedź: Zamawiający wydłuża termin wymiany wadliwego towaru do 21 

kalendarzowych. 

 

Pytanie nr 6: Prosimy o wykreślenie z umowy zapisu § 2 ust. 14 „Wykonawca 

na wezwanie Zamawiającego odbierze na swój koszt opakowania po dostarczonych 

odczynnikach chemicznych w terminie uzgodnionym pomiędzy Stronami.” Lub dodanie 
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zapisu: „Obowiązek odbioru opakowań po środkach niebezpiecznych ma wyłącznie 

przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, który 

sprzedaje środki niebezpieczne będące środkami ochrony roślin.  

Uzasadnienie:  

Firma nie posiada licencji i nie jest zobowiązana do odbioru opakowań po odczynnikach 

chemicznych, niebędącymi środkami ochrony roślin.  

Odbiorem opakowań zajmują się firmy specjalistyczne. Ponadto w odniesieniu 

do Ustawy o odpadach opakowaniowych informujemy, że jako wprowadzający produkty 

w opakowaniach jesteśmy zobowiązani do ich odzysku co realizujemy za pośrednictwem 

Organizacji Odzysku. 

W przypadku braku zgody na powyższe, proszę o podanie podstaw prawnych wraz 

z uzasadnieniem swojej odpowiedzi. 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje w Projektowanych postanowieniach umowy zapis 

w §2 ust. 14 nadając mu następujące brzmienie: 

„Wykonawca na wezwanie Zamawiającego odbierze na swój koszt opakowania 

po dostarczonych odczynnikach chemicznych w terminie uzgodnionym pomiędzy Stronami, 

jeśli Wykonawca ma obowiązek odbioru opakowań.” 

 

Pytanie nr 7: (§ 6 ust. 1) Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów w taki sposób, 

aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. 

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. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów. 

 

Pytanie nr 8: (§ 6 ust. 1 pkt. 1) Prosimy o podanie podstaw prawnych naliczania kar 

umownych. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary 

do max. 0,5 % wartości NETTO niewykonanej dostawy cząstkowej za każdy stwierdzony 

przypadek? 

Uzasadnienie: 

Prośbę swą motywujemy tym iż zgodnie z kodeksem cywilnym umowy powinna 

cechować równość stron stosunku cywilnego. Korekta, o którą prosimy w znacznym 
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stopniu przybliży wymagany prawem charakter. W treści KC nie ma postanowień, które 

wskazywałyby na preferowanie Zamawiającego, zawierającego umowę o Zamówienie 

publiczne. Także żaden zapis z Prawa Zamówień Publicznych nie uprawnia 

Zamawiającego do czynienia odstępstw od zasady równości stron. 

Odpowiedź: Zamawiający usuwa zapis z § 6 pkt 1 ppkt 1. 

 

Pytanie nr 9: (§ 6 ust. 1 pkt. 2) Prosimy o podanie podstaw prawnych naliczania kar 

umownych. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary 

do max. 0,1 % wartości NETTO danej dostawy, za każdy dzień zwłoki w realizacji dostawy? 

Uzasadnienie: 

Prośbę swą motywujemy tym iż zgodnie z kodeksem cywilnym umowy powinna 

cechować równość stron stosunku cywilnego. Korekta, o którą prosimy w znacznym 

stopniu przybliży wymagany prawem charakter. W treści KC nie ma postanowień, które 

wskazywałyby  na preferowanie Zamawiającego, zawierającego umowę o Zamówienie 

publiczne. Także żaden zapis z Prawa Zamówień Publicznych nie uprawnia 

Zamawiającego do czynienia odstępstw od zasady równości stron. 

Odpowiedź: Zamawiający może w dowolny sposób kształtować warunki 

umowy. Jednym z zagadnień dotyczącym kształtowania umów jest możliwość ustalenia 

kary umownej. Kodeks cywilny daje prawo do żądania kar i kształtowania ich zgodnie 

z własnymi potrzebami. W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża na modyfikację 

zapisów SWZ w powyższym zakresie. 

 

Pytanie nr 10: (§ 6 ust. 1 pkt. 3) Prosimy o podanie podstaw prawnych naliczania kar 

umownych. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do 

max. 0,1 % wartości NETTO danej dostawy cząstkowej za każdy stwierdzony przypadek 

dostarczenia produktów o niewłaściwej jakości (gorszej niż deklarowana) i odmowę 

wymiany lub inny przypadek nienależytego wykonania umowy? 

Uzasadnienie: 

Prośbę swą motywujemy tym iż zgodnie z kodeksem cywilnym umowy powinna 

cechować równość stron stosunku cywilnego. Korekta, o którą prosimy w znacznym 

stopniu przybliży wymagany prawem charakter. W treści KC nie ma postanowień, które 

wskazywałyby  na preferowanie Zamawiającego, zawierającego umowę o Zamówienie 

publiczne. Także żaden zapis z Prawa Zamówień Publicznych nie uprawnia 

Zamawiającego do czynienia odstępstw  od zasady równości stron. 
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Odpowiedź: Zamawiający może w dowolny sposób kształtować warunki 

umowy. Jednym z zagadnień dotyczącym kształtowania umów jest możliwość ustalenia 

kary umownej. Kodeks cywilny daje prawo do żądania kar i kształtowania ich zgodnie 

z własnymi potrzebami. W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża na modyfikację 

zapisów SWZ w powyższym zakresie. 

 

Pytanie nr 11: (§ 6 ust. 1 pkt. 4) Prosimy o podanie podstaw prawnych naliczania kar 

umownych. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary 

do max. 0,1 % wartości NETTO dostawy, której dotyczy zgłoszenie, za każdy dzień zwłoki 

uzupełnienia dostawy? 

Uzasadnienie: 

Prośbę swą motywujemy tym iż zgodnie z kodeksem cywilnym umowy powinna 

cechować równość stron stosunku cywilnego. Korekta, o którą prosimy w znacznym 

stopniu przybliży wymagany prawem charakter. W treści KC nie ma postanowień, które 

wskazywałyby  na preferowanie Zamawiającego, zawierającego umowę o Zamówienie 

publiczne. Także żaden zapis z Prawa Zamówień Publicznych nie uprawnia 

Zamawiającego do czynienia odstępstw  od zasady równości stron. 

Odpowiedź: Zamawiający może w dowolny sposób kształtować warunki 

umowy. Jednym z zagadnień dotyczącym kształtowania umów jest możliwość ustalenia 

kary umownej. Kodeks cywilny daje prawo do żądania kar i kształtowania ich zgodnie 

z własnymi potrzebami. W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża na modyfikację 

zapisów SWZ w powyższym zakresie. 

 

Pytanie nr 12: (§ 6 ust. 1 pkt. 5) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta 

naliczanej kary do max. 5% wartości NETTO niewykonanej części umowy za odstąpienie 

od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy?  

Uzasadnienie: 

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana  w sposób prawidłowy, a dla 

przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, 

to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę 

będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości 

dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację i podtrzymuje 

zapisy SWZ. 
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Pytanie nr 13: (§ 6 ust. 2) Prosimy o podanie podstaw prawnych naliczania kar 

umownych w kwocie do 30%. Czy wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary 

tj. Łączna kwota kar umownych nie przekroczy 20% wynagrodzenia określonego w § 3 

ust. 1 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: Zamawiający może w dowolny sposób kształtować warunki 

umowy. Jednym z zagadnień dotyczącym kształtowania umów jest możliwość ustalenia 

kary umownej. Kodeks cywilny daje prawo do żądania kar i kształtowania ich zgodnie 

z własnymi potrzebami. W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża na modyfikację 

zapisów SWZ w powyższym zakresie. 

 

Pytanie nr 14: (§ 8 ust. 5) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy 

zapisu, że zmiany umowy mogą nastąpić 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? 

Uzasadnienie: 

Zezwoli to Zamawiającemu na dokonanie aneksowania umowy bez podejrzenia 

naruszenia ustawy Pzp, w związku z tym, iż Zamawiający przewidział takowy wariant już 

na etapie uruchomienia procedury przetargowej. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację i podtrzymuje 

zapisy SWZ. 

 

Pytanie nr 15: Zwracam się z prośbą o możliwość zaproponowania przez Wykonawcę 

produktów z okresem przydatności  do zużycia nie krótszym niż 75% całego terminu 

ważności ustalonego przez Producenta danego produktu licząc od daty dostawy. Dla 

Wykonawcy jest to kluczowy aspekt planowania dostaw. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie przez Wykonawcę 

produktów z okresem przydatności do zużycia: 

 nie krótszym niż 75% całego terminu ważności ustalonego przez producenta dla 

części 10, 15 i 43  

 krótszym niż 75% całego terminu ważności ustalonego przez Producenta o ile 

termin ten nie będzie krótszy niż 10 miesięcy dla części 67.  
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Ponadto Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie przez Wykonawcę produktów 

z okresem przydatności do zużycia nie krótszym niż 75% całego terminu ważności 

ustalonego przez Producenta o ile termin ten nie będzie krótszy niż 12 miesięcy dla 

części 68 i 75.  

 

Pytanie nr 16: Dotyczy umowy §2 9. „Zamawiający - przy odbiorze - zobowiązuje się do 

sprawdzenia każdorazowo zgodności dostawy z przedmiotem umowy pod względem 

ilościowym. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru niezgodności dostawy 

z przedmiotem umowy, Zamawiający odmówi podpisania protokołu odbioru do czasu 

dostarczenia kompletnej dostawy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest 

uzupełnić materiały w terminie do 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia braków 

ilościowych oraz dostarczyć je do wskazanego miejsca przez Zamawiającego” 

oraz  

dotyczy umowy§2 13. „W przypadku uwzględnienia reklamacji, Wykonawca zobowiązany 

jest do dostarczenia odczynników chemicznych zgodnych i wolnych od wad w terminie 

do 7 dni roboczych od dnia uwzględnienia reklamacji”. 

Zwracam się z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru w ramach reklamacji do 26 

dni. Proponowane produkty są produkowane i magazynowane poza granicami kraju, 

podany tutaj termin nie jest wystarczający i naraża Wykonawcę na poniesienie kar 

umownych tytułem nieterminowej realizacji. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu w §2 ust. 9 i §2 ust. 13 

do 21 kalendarzowych. 

 

Pytanie nr 17: Dotyczy umowy §6 pkt 1 ppkt 1)  

„za każdy przypadek niewykonania umowy (inny niż zwłoka) - w wysokości 10% wartości 

brutto niewykonanej dostawy cząstkowej za każdy stwierdzony przypadek” 

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie, co Zamawiający ma na myśli w przypadku 

określenia „inny niż zwłoka”. 

Odpowiedź: Zamawiający usuwa zapis z § 6 pkt 1 ppkt 1. 

 

Pytanie nr 18: Dotyczy umowy §6, pkt 1, ppkt 1, 2, 3, 4 Zwracam się z prośbą o obniżenie 

wysokości kar do poziomu 0,2%. Wykonawca oświadcza, iż dołoży wszelkich starań co do 

terminowości dostaw, natomiast zaproponowany przez Zamawiającego poziom kar jest 

rażąco nieproporcjonalny do możliwych ubytków po stornie Zamawiającego 

w przypadku opóźnienia. Dodatkowo nasze odczynniki są produkowane i 
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magazynowane poza granicami kraju, określone przez Zamawiającego kary stanowią 

ryzyko, które Wykonawca musi wziąć pod uwagę w momencie kalkulacji ceny 

produktów. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację i podtrzymuje 

zapisy SWZ. 

 

Pytanie nr 19: Dotyczy umowy §6, pkt 4 Zgodnie z zasadą równoważności stron 

zwracam się z prośbą o wydłużenie terminu zapłaty kar umownych do 30 dni, czyli 

takiego terminu, jaki ma Zamawiający na zapłatę należności za wykonaną dostawę. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację i podtrzymuje 

zapisy SWZ. 

 

Pytanie nr 20: Dotyczy umowy § 7 pkt 1, 2,3 Zwracam się z prośbą o wydłużenie terminu 

odstąpienia od umowy do 30 dni. Podane terminy nie są wystarczające ze względu 

na strukturę decyzyjną Wykonawcy. Zmiana ta pozwoli na realizację umowy, co jest 

celem zarówno Zamawiającego, jak i Wykonawcy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację i podtrzymuje 

zapisy SWZ. 

 

Pytanie nr 21: Proszę o podanie sposobu oczyszczania starterów z cz. 60 (standard lub 

HPLC). (sondy są domyślnie oczyszczane HPLC) 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie z opisem Części 60 znajdującym się 

w Załączniku nr 2 do SWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” wymaga - Sondy 

oczyszczone HPLC, w formie zliofilizowanej. 

 

Pytanie nr 22: Czy Zamawiający dopuści termin przydatności 9 miesięcy dla części 3? 

CRM DNA są testowane w lutym pod kątem daty ważności w marcu. Aktualne certyfikaty 

dla produktów DNA CRM wygasają 31 marca 2023 r., ponieważ zostały ponownie 

certyfikowane w lutym 2022 r. 

W związku z tym, dostarczenie materiałów referencyjnych w czerwcu skutkuje krótszym 

terminem ważności niż 10 miesięcy. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na termin przydatności 9 miesięcy. 
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Pytanie nr 23: Część 2: Pozycja nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie 

produktu z terminem ważności do 29.05.2024 (data ważności na granicy)? Obecnie tylko 

jedna seria produktu jest dostępna w sprzedaży. Jeśli nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę 

na wykluczenie tej pozycji z pakietu? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany termin ważności. 

 

Pytanie nr 24: Część 2 Pozycja nr 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę produktu 

z terminem ważności do 23/01/2024? Obecnie tylko jedna seria produktu jest dostępna 

w sprzedaży. Jeśli nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykluczenie tej pozycji z pakietu? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany termin ważności. 

 

Pytanie nr 25: Część 2 Pozycja nr 14: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie 

produktu z terminem ważności do 30.04.2024? Obecnie tylko jedna seria produktu jest 

dostępna w sprzedaży. Jeśli nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykluczenie tej pozycji 

z pakietu? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany termin ważności. 

 

Pytanie nr 26: Część 2 Pozycja nr 17: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie 

produktu z terminem ważności do 29.11.2023? Obecnie tylko jedna seria produktu jest 

dostępna w sprzedaży. Jeśli nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykluczenie tej pozycji 

z pakietu? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany termin ważności, chyba, że 

do czasu realizacji umowy pojawi się produkt z dłuższym terminem ważności. 

 

Pytanie nr 27: Część 2 Pozycja nr 18: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie 

produktu z terminem ważności do 30.06.2023? Obecnie tylko jedna seria produktu jest 

dostępna w sprzedaży. Jeśli nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykluczenie tej pozycji 

z pakietu? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany termin ważności. 

 

Pytanie nr 28: Część 2 Pozycja nr 19 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie 

produktu z terminem ważności do 11.11.2023? Obecnie tylko taka seria produktu jest 

dostępna w sprzedaży. Jeśli nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykluczenie tej pozycji 

z pakietu? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany termin ważności, chyba, że 

do czasu realizacji umowy pojawi się produkt z dłuższym terminem ważności. 
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Pytanie nr 29: Część 2 Pozycja nr 20: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie 

produktu z terminem ważności do 17.06.2023? Produkt ten jest materiałem 

krótkotrwałym i obecnie tylko taka seria produktu jest dostępna w sprzedaży. Jeśli nie, 

czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykluczenie tej pozycji z pakietu? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany termin ważności. 

 

Pytanie nr 30: Część 2 Pozycja nr 22: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie 

produktu z terminem ważności do 13.11.2023? Obecnie tylko taka seria produktu jest 

dostępna w sprzedaży. Jeśli nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykluczenie tej pozycji 

z pakietu? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany termin ważności. 

 

Pytanie nr 31: Część 2 Pozycja nr 24: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie 

produktu z terminem ważności do 04.10.2023? Obecnie tylko taka seria produktu jest 

dostępna w sprzedaży. Jeśli nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykluczenie tej pozycji 

z pakietu? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany termin ważności. 

 

Pytanie nr 32: Część 2 Pozycja nr 26 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie 

produktu z terminem ważności do 04.01.2024? Obecnie tylko taka seria produktu jest 

dostępna w sprzedaży. Jeśli nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykluczenie tej pozycji 

z pakietu? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany termin ważności. 

 

Pytanie nr 33: Część 2 Pozycja nr 32: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie 

produktu z terminem ważności do 12.12.2023 Obecnie tylko taka seria produktu jest 

dostępna w sprzedaży. Jeśli nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykluczenie tej pozycji 

z pakietu? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany termin ważności. 

 

Pytanie nr 34: Część 2 Pozycja nr 35: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie 

produktu z terminem ważności do 27.05.2023? Obecnie tylko taka seria produktu jest 

dostępna w sprzedaży. Jeśli nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykluczenie tej pozycji 

z pakietu? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany termin ważności. 
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Pytanie nr 35: Część 2 Pozycja nr 38: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie 

produktu z terminem ważności do 18.11.2023? Obecnie tylko taka seria produktu jest 

dostępna w sprzedaży. Jeśli nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykluczenie tej pozycji 

z pakietu? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany termin ważności. 

 

Pytanie nr 36: Część 2. Pozycja nr 43: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie 

produktu z terminem ważności do 18.08.2023? Obecnie tylko taka seria produktu jest 

dostępna w sprzedaży. Jeśli nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykluczenie tej pozycji 

z pakietu? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany termin ważności. 

 

Pytanie nr 37: Część 2 Pozycja nr 48: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie 

produktu z terminem ważności do 31.08.2024? Obecnie tylko taka seria produktu jest 

dostępna w sprzedaży. Jeśli nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykluczenie tej pozycji 

z pakietu? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany termin ważności. 

 

Pytanie nr 38: Część 2 Pozycja nr 54: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie 

produktu z terminem ważności do 30.07.2023? Obecnie tylko taka seria produktu jest 

dostępna w sprzedaży. Jeśli nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykluczenie tej pozycji 

z pakietu? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany termin ważności. 

 

Pytanie nr 39: Część 2 Pozycja nr 58: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie 

produktu z terminem ważności do 04.09.2023? Obecnie tylko taka seria produktu jest 

dostępna w sprzedaży. Jeśli nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykluczenie tej pozycji 

z pakietu? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany termin ważności. 

 

Pytanie nr 40: Część 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie produktu z 

terminem ważności do 03/01/2022? Obecnie tylko taka seria produktu jest dostępna w 

sprzedaży. Jeśli nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykluczenie tej pozycji z pakietu? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
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Pytanie nr 41: Część 2 Pozycja nr 60: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie 

produktu z terminem ważności do 30.09.2023? Obecnie tylko taka seria produktu jest 

dostępna w sprzedaży. Jeśli nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykluczenie tej pozycji 

z pakietu? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany termin ważności. 

 

Pytanie nr 42: Część 2 Pozycja nr 66: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę 

produktu z terminem ważności do 29.05.2023? Obecnie tylko jedna seria produktu jest 

dostępna w sprzedaży. Jeśli nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykluczenie tej pozycji 

z pakietu? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany termin ważności. 

 

Pytanie nr 43: Część 2 Pozycja nr 67: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę 

produktu z terminem ważności do 08.12.2023.  Obecnie tylko jedna seria produktu jest 

dostępna w sprzedaży. Jeśli nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykluczenie tej pozycji 

z pakietu? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany termin ważności. 

 

Pytanie nr 44: Część 2 Pozycja nr 70: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę 

produktu z terminem ważności do 18.05.2024? Obecnie tylko jedna seria produktu jest 

dostępna w sprzedaży. Jeśli nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykluczenie tej pozycji 

z pakietu? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany termin ważności. 

 

Pytanie nr 45: Część 2 Pozycja nr 73: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie 

produktu z terminem ważności do 09.05.2024? Obecnie tylko taka seria produktu jest 

dostępna w sprzedaży. Jeśli nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykluczenie tej pozycji 

z pakietu? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany termin ważności. 

 

Pytanie nr 46: Część 2 Pozycja nr 74: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę 

produktu z terminem ważności do 25.01.2024? Obecnie tylko jedna seria produktu jest 

dostępna w sprzedaży. Jeśli nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykluczenie tej pozycji 

z pakietu? 
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany termin ważności. 

 

Pytanie nr 47: Część 2 Pozycja nr 78: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę 

produktu z terminem ważności do 16.03.2024? Obecnie tylko jedna seria produktu jest 

dostępna w sprzedaży. Jeśli nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykluczenie tej pozycji 

z pakietu? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany termin ważności. 

 

Pytanie nr 48: Część 2 Pozycja nr 79: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę 

produktu z terminem ważności do 20.03.2023? Obecnie tylko jedna seria produktu jest 

dostępna w sprzedaży. Jeśli nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykluczenie tej pozycji 

z pakietu? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany termin ważności, chyba, że 

do czasu realizacji umowy pojawi się produkt z dłuższym terminem ważności. 

 

Pytanie nr 49: Część 2 Pozycja nr 81: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę 

produktu z terminem ważności do 17.06.2023? Obecnie tylko jedna seria produktu jest 

dostępna w sprzedaży. Jeśli nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykluczenie tej pozycji 

z pakietu? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany termin ważności. 

 

Pytanie nr 50: Część 2 Pozycja nr 82: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę 

produktu z terminem ważności do 11.05.2024? Obecnie tylko jedna seria produktu jest 

dostępna w sprzedaży. Jeśli nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykluczenie tej pozycji 

z pakietu? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany termin ważności. 

 

Pytanie nr 51: Część 2 Pozycja nr 85: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę 

produktu z terminem ważności do 22.05.2023? Obecnie tylko jedna seria produktu jest 

dostępna w sprzedaży. Jeśli nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykluczenie tej pozycji 

z pakietu? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany termin ważności, chyba, że 

do czasu realizacji umowy pojawi się produkt z dłuższym terminem ważności. 

 

Pytanie nr 52: Część 2 Pozycja 74, 41: Aktualnie brak jest materiału na stanie. Nieznany 
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jest również powrót materiału do sprzedaży. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

wyłączenie tych pozycji z Części nr 2? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację i podtrzymuje 

zapisy SWZ. 

 

Pytanie nr 53: Część 2 Pozycja nr 86 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę 

produktu z terminem ważności do 28.06.2023? Obecnie tylko jedna seria produktu jest 

dostępna w sprzedaży. Jeśli nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykluczenie tej pozycji 

z pakietu? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany termin ważności. 

 

Pytanie nr 54: Część 2 Pozycja nr 88 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę 

produktu z terminem ważności do 22.03.24? Obecnie tylko jedna seria produktu jest 

dostępna w sprzedaży. Jeśli nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykluczenie tej pozycji 

z pakietu? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany termin ważności. 

 

Pytanie nr 55: W § 2 ust.9 wzoru umowy widnieje zapis: „Zamawiający – przy odbiorze – 

zobowiązuje się do sprawdzenia każdorazowo zgodności dostawy z przedmiotem 

umowy. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru niezgodności dostawy 

z przedmiotem umowy lub wad w toku odbioru lub wolnych od wad odczynników 

chemicznych Zamawiający odmówi podpisania protokołu odbioru do czasu dostarczenia 

właściwych lub wolnych od wad odczynników chemicznych. W takim przypadku 

Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić materiały w terminie 7 dni roboczych od 

momentu zgłoszenia niezgodności lub braków ilościowych oraz dostarczyć je do 

wskazanego miejsca przez Zamawiającego.” 

oraz: 

W § 2 ust.13 wzoru umowy widnieje zapis: "W przypadku uwzględnienia reklamacji, 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia odczynników chemicznych zgodnych 

i wolnych od wad w terminie do 7 dni roboczych od dnia uwzględnienia reklamacji." 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany reklamowanego towaru 

z 7 dni roboczych do 30 dni roboczych dla Części 2, 3 i 8, od momentu zgłoszenia 

reklamacji? Jeśli wzorce będą dostępne na magazynie, wadliwy materiał będzie nadany 

bezzwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, niemniej nie możemy dostarczyć wzorców w 

szybszym terminie(jeśli nie są dostępne na stanie), niż pierwotnie oferowany w ofercie. 

Są to realne terminy oferowane przez producentów. 
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Uzasadnienie: Nie wszystkie oferowane produkty znajdują się na stałe na stanie 

w naszym magazynie centralnym, w związku z czym 7- dniowy termin wymiany jest 

niemożliwy do dotrzymania, realnym natomiast jest standardowy termin realizacji 

zamówienia, zawarty w ofercie. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu w §2 ust. 9 i §2 ust. 13 

do 21 kalendarzowych. 

  

Pytanie nr 56: W § 6 ust.1 wzoru umowy widnieje zapis: “Zamawiający ma prawo 

naliczania kar umownych w następujących przypadkach: 

1) Za każdy przypadek niewykonania umowy (inny niż zwłoka lub opóźnienie) – 

w wysokości 10% wartości brutto niewykonanej dostawy cząstkowej za każdy 

stwierdzony przypadek; 

2) Za zwłokę w realizacji dostawy, o której mowa w § 2 ust.1 – w wysokości 0,5% wartości 

danej dostawy, za każdy kolejny kalendarzowy dzień opóźnienia 

3) Za każdy przypadek dostarczenia produktów o niewłaściwej jakości (gorszej niż 

deklarowana) i odmowe wymiany lub inny niż opóźnienie przypadek nienależytego 

wykonania umowy – w wysokości 1% wartości brutto danej dostawy cząstkowej za każdy 

stwierdzony przypadek 

4) Po bezskutecznym upływie terminu na uzupełnienie dostawy, o którym mowa w § 2 

ust. 9 – w wysokości o,5% wartości brutto dostawy, której dotyczy zgłoszenie, za każdy 

następny dzień opóźnienia przypadku 

5) Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 

20% wartości brutto niewykonanej części umowy” 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: 

“Zamawiający ma prawo naliczania kar umownych w następujących przypadkach: 

1) Za każdy przypadek niewykonania umowy (inny niż opóźnienie) – w wysokości 10% 

wartości brutto niewykonanej dostawy cząstkowej za każdy stwierdzony przypadek; 

2) Za zwłokę w realizacji dostawy, o której mowa w § 2 ust.1 – w wysokości 0,5% wartości 

niezrealizowanej dostawy, za każdy kolejny kalendarzowy dzień opóźnienia 

3) Za każdy przypadek dostarczenia produktów o niewłaściwej jakości (gorszej niż 

deklarowana) i odmowe wymiany lub inny niż opóźnienie przypadek nienależytego 

wykonania umowy – w wysokości 1% wartości brutto danej dostawy cząstkowej za każdy 

stwierdzony przypadek 

4) Po bezskutecznym upływie terminu na uzupełnienie dostawy, o którym mowa w § 2 

ust. 9 – w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej dostawy, której dotyczy 

zgłoszenie, za każdy następny dzień opóźnienia przypadku 
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5) Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 

10% wartości brutto niewykonanej części umowy” 

Wyjaśnienie: Wykonawca zobowiązuje się do odpowiedzialności wynikającej 

z przedmiotu zamówienia. Nie mamy możliwości wpływu na osoby trzecie, dostawy 

i wciąż podtrzymywane obostrzenia w transporcie IATA(ze względu na pandemię), 

dlatego zwracamy się z prośbą o określenie górnej granicy roszczeń. Nie mamy wpływu 

na realizowane dostawy, które często oczekują w „kolejce” na miejsce w transporcie, 

zwłaszcza z poza UE. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację i podtrzymuje 

zapisy SWZ. 

 

Pytanie nr 57: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę kart charakterystyki dla Części 

2, 3 i 8 drogą meilową wraz z potwierdzeniem zamówienia lub na życzenie 

Zamawiającego na wskazany email przez Zamawiającego w dogodnym momencie? 

Wzorce niestety nadawana są z magazynu centralnego z Niemiec i nie mamy możliwości 

dołożenia kart charakterystyki do paczki wraz z wzorcami. 

Zwracamy się z prośbą o odpowiedzi, niestety z opóźnieniami dostajemy informacje od 

producentów, dotyczące potwierdzenia dostępności produktów. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie kart charakterystyki dla Części 2, 

3 i 8 drogą mailową wraz z potwierdzeniem zamówienia. 

 

Pytanie nr 58: par. 2 ust. 5 Czy Zamawiający uznaje, że warunki trwającej pandemii 

stanowią okoliczności siły wyższej? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Kwestia pandemii uregulowana 

została w specustawie. 

 

Pytanie nr 59: Par. 6 ust. 1 pkt 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia 

"z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy" na "z przyczyn zawinionych przez 

Wykonawcę"? 

Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika 

ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację i podtrzymuje 

zapisy SWZ. 
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Pytanie nr 60: par. 7 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do 

rozwiązania / odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym upływie 

dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego w pisemnym 

wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację i podtrzymuje 

zapisy SWZ. 

 

Pytanie nr 61: Par. 8 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy 

zapisu o dopuszczalności wprowadzania zmian, w brzmieniu przedstawionym poniżej? 

1. Zmiana Umowy może obejmować, w zakresie dozwolonym przepisami ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w szczególności: 

1.1. Zmianę przedmiotu umowy (Urządzenia lub odczynniki oraz inne materiały objęte 

umową) na produkty nowej generacji, o nie gorszych właściwościach niż wymagane 

w postępowaniu o zamówienie publiczne 

1.2. zmianę sposobu konfekcjonowania; 

 Uzasadnienie: Diagnostyka laboratoryjna Naszej firmy podlega ciągłemu rozwojowi 

prowadząc do powstawania coraz bardziej innowacyjnych rozwiązań. Chcąc zapewnić 

naszym klientom dostęp do jak najnowocześniejszym systemów chcielibyśmy zaproponować 

możliwość zmiany pozwalającą na wymianę w trakcie trwania umowy używanego Urządzenia 

lub odczynników na nowe ich generacje. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację i podtrzymuje 

zapisy SWZ. 

 

Pytanie nr 62: par. 10 ust. 4 Czy Zamawiający uznaje, że warunki trwającej pandemii 

stanowią okoliczności siły wyższej? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Kwestia pandemii uregulowana 

została w specustawie. 

 

Pytanie nr 63: par. 10 ust/ 6 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy 

w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego 

przez Wykonawcę? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje że umowy zgodnie z Projektowanymi 

postanowieniami umowy §10 ust. 6 umowa będzie sporządzona w formie elektronicznej 

z użyciem kwalifikowanych podpisów elektronicznych 
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Pytanie nr 64: Zwracam się z prośbą o weryfikację pozycji 2 i 3 w części 63. Czy 

Zamawiający potwierdza, że w obu pozycjach mają być bufory 2% CTAB różniące się 

stężeniem NaCl? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w części 63 w pozycjach 2 i 3 mają być bufory 

2% CTAB różniące się stężeniem NaCl. 

 

Pytanie nr 65: do Części 46. Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu ważności 

na co najmniej 1 rok od dostawy?" 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację i podtrzymuje 

zapisy SWZ. 

 

Pytanie nr 66: do części 49. Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę w pozycjach nr 1 

i 2 daty ważności na co najmniej 3 miesiące ?" 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację i podtrzymuje 

zapisy SWZ. 

Pytanie nr 67: Część 2 Pozycja 74, 41:W związku z tym, że aktualnie brak jest materiałów 

na stanie i nieznany jest również dokładny termin powrotu materiałów do sprzedaży, 

zwracamy się z prośba do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji dla tych dwóch 

pozycji do 60 dni. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji dla 

pozycji 74 i 41 z Części nr 2? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji dla pozycji 74 

i 41 z Części 2 do 60 dni od podpisania umowy. 

 

Pytanie nr 68: Czy istnieje możliwość wydłużenia czasu składania oferty. Z uwagi na 

dużą ilość nagromadzonych postępowań mamy powyższą prośbę. Chcielibyśmy mieć 

czas do wtorku lub środy czyli 31 maj lub 01. czerwiec. Proszę o informację. 

Odpowiedź: Zamawiający wydłużył termin do składania ofert do dnia 31 maja 2022 r. do 

godziny 11:00. 

Ponadto Centrum działając zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, informuje, 

iż dokonuje zmiany zapisów SWZ w: 

 Rozdziale XI podrozdział I ust. 1, który otrzymuje brzmienie: 
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Oferty należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem: 

https://platforma.eb2b.com.pl lub https://zamowienia.eb2b.com.pl przy użyciu 

zakładki „Złóż ofertę” w terminie do dnia: 31 maja 2022 r. do godziny 11:00. 

 Rozdziale XI podrozdział I ust. 2, który otrzymuje brzmienie: 

Oferty zostaną odszyfrowane i otwarte za pośrednictwem Platformy w dniu: 31 maja 

2022 r. o godzinie 11:30. 

 Rozdziale XII ust. 1, który otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 90 dni tj. do dnia 

28 sierpnia 2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert. 

 

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 137 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, z uwagi na to, 

że zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany ogłoszenia, Zamawiający przekazał Urzędowi 

Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy Pzp w dniu 

23 maja 2022 r. Zmiana ogłoszenia zostanie opublikowana na stronie TED w dniu 

27 maja 2022 r. 

Zamawiający korzystając z dyspozycji art. 137 ust. 5, udostępnia zmianę treści 

SWZ przed publikacją ogłoszenia o sprostowaniu, ale po upływie 48 godzin od 

potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej otrzymania tego ogłoszenia. 

 

Termin składania i otwarcia ofert upływa: 

1. Termin składania ofert upływa dnia 31 maja 2022 r. o godzinie 11:00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 31 maja 2022 r. o godzinie 11:30. 

 

 

wz Przewodniczącego  

Komisji Przetargowej 

https://platforma.eb2b.com.pl/
https://zamowienia.eb2b.com.pl/
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