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Uczestnicy postępowania DZP.381.103.2020.DW 
 

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wartości zamówienia 
poniżej  równowartości kwoty  214 000 € (nr sprawy: DZP.381.103.2020.DW), którego przedmiotem  jest „Dostawa urządzeń 
laboratoryjnych” 

 

Działając na  podstawie art. 38 ust. 2ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2019r., poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”, odpowiadając na zapytania  wykonawcy , Zamawiający udziela 

wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 
Pytanie 1: 

Czy zamawiający dopuści zamrażarkę o pojemności 729 litrów? 

Odp. : Zamawiający dopuści zamrażarkę o pojemności 729 litrów  

Pytanie 2: 

Czy zamawiający dopuści zamrażarkę o szerokości zewnętrznej 1030 mm 

Odp.: Zamawiający dopuści  zamrażarkę o szerokości zewnętrznej 1030 mm 

 Pytanie 3: 

Czy zamawiający dopuści zamrażarkę o wadze 278 kg ? 

Odp.: Zamawiający dopuści zamrażarkę o wadze 278 kg 

Pytanie 4: 

Czy zamawiający dopuści zamrażarkę o zużyciu energii 8 kWh na dobę. 

 Odp.: Zamawiający dopuści zamrażarkę o zużyciu energii 8 kWh na dobę 

Pytanie 5:  

Ad, cz. A - opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 2A do SIWZ) W opisie przedmiotu zamówienia dla cz. A figuruje zapis 

"Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem wraz z rotorem kątowym – 1 szt.", niestety w treści opisu nie został 

wyspecyfikowany rodzaj rotora kątowego, jakiego oczekuje Zamawiający. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o 

uzupełnienie OPZ dla cz. A, poprzez doprecyzowanie parametrów wymaganych dla rotora kątowego ? 

Odp.: Działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp  zamawiający zmienia treść SIWZ-załącznik 2A-opz  poprzez dodanie 

zapisu: „Wirówka wraz z rotorem kątowym umożliwiającym wirowanie 24 probówek o pojemności 1,5/2,2ml, z możliwością 

wirowania z maksymalną prędkością 18000 obr./min. i przyspieszeniem 29703xg. Mocowanie rotora z wykorzystaniem śruby 

lub zatrzasku” 

Pytanie 6:  
Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w formie elektronicznej? W obecnej sytuacji epidemii Urząd Zamówień 
Publicznych zachęca zamawiających do prowadzenia postępowań i składania ofert za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej (patrz strona UZP).  Jeżeli Zamawiający nie posiada platformy do składania ofert , może dopuścić 
złożenie oferty za pomocą maila, gdzie przesłany plik oferty jest dostępny po podaniu hasła, które Oferenci przesyłają 
na 15-30 minut przed terminem otwarcia ofert.  

Odp. : 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 7:  
Dot. części B 
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1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by termin realizacji zamówienia wynosił 16 tygodni od daty podpisania umowy lub 
inny, zaproponowany przez Zamawiającego termin dłuższy niż 8 tygodni z uwagi na wyjątkowość aktualnej sytuacji 
globalnego zagrożenia zdrowia oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie 
ma wpływu (w tym ograniczenia nakładane przez państwa dotknięte pandemią), stanowiące okoliczność o charakterze 
tzw. siły wyższej? 
2. Zakładamy, iż doszło do zdublowania zdania: "Procesor klasy x86, osiągający w teście PassMark CPU Mark średni 
wynik (average CPU Mark) zawartym na stronie internetowej www.cpubenchmark.net minimum 850 punktów", gdyż 
pojawia się podwójnie oraz w środku zdania w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dot. częsci B. Zwracamy 
się z prośbą o stosowne zmiany. 
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pełni kompatybilnej jednostki sterującej z odpowiednimi dla 
oferowanego instrumentu parametrami? 

Odp. :  
Ad.1 Ze względu na obowiązujące  Zamawiającego terminy   nie  wyrażamy zgody na   wydłużenie terminu realizacji 
Ad. 2 Działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp  zamawiający zmienia treść SIWZ-załącznik 2B-opz  poprzez  wykreślenie  
nadpisanego  zdania: „Procesor klasy x86, osiągający w teście PassMark CPU Mark średni wynik (average CPU Mark) 
zawartym na stronie internetowej www.cpubenchmark.net minimum 850 punktów” 

Ad. 3 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kompatybilnej jednostki sterującej  z odpowiednimi dla oferowanego 

instrumentu parametrami 
 
Pytanie 8:  
Dotyczy Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa 
1.Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego 
podpisu elektronicznego przez Wykonawcę? 
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 własnoręcznemu. Potwierdzenie tej zasady znajduje się w art. 78(1) kodeksu cywilnego, który 
zrównuje kwalifikowany podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym. 
 
2.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy niniejszego postanowienia: 
Poza zmianami umowy dopuszczonymi w art.144 ust.1 Pzp dopuszcza się możliwość  zmian postanowień zawartej 
umowy, gdy konieczność zmiany spowodowana jest okolicznościami poza kontrolą stron, których działając z należytą 
starannością strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania 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 wykonywanie Umowy, gdy ponosi winę umyślną za naruszenia. Wykonawca 
zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z 
dostarczeniem zamówionych przez niego produktów. 
Ponadto mając na uwadze aktualną pandemię wirusa SARS-CoV-2, związaną z tym sytuację globalnego zagrożenia 
zdrowia oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu (w tym 
ograniczenia nakładane przez państwa dotknięte pandemią), stanowiące okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej, 
Strony zgodnie postanawiają, że w czasie trwania pandemii dokonywanie napraw Urządzenia będzie uzależnione od 
aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju i za granicą oraz związanych z tą sytuacją okoliczności, w tym w 
szczególności od dostępności części zamiennych do Urządzenia, dostępności zdolnych do przeprowadzenia naprawy 
inżynierów serwisowych i faktycznej możliwości bezpiecznego dla pacjentów, personelu Kupującego oraz inżynierów 
serwisu Wykonawcy przeprowadzenia naprawy Urządzenia w miejscu jego funkcjonowania. Strony niniejszym 
akceptują, że czas naprawy może ulec przedłużeniu, a sama naprawa może zostać odroczona w czasie. 
 
Uzasadnienie: 
Z uwagi na wyjątkowość sytuacji, jaką jest wybuch pandemii SARS-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 podejmowane przez państwa dotknięte epidemią – w tym Polskę – 
środki profilaktyczne i zaradcze, takie jak: zamknięcie granic i 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 okoliczność 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. 
 
3. par. 3 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w miejsce drukowanych dokumentów dostarczone zostały 
dokumenty w formie elektronicznej (CD, email, strona internetowa)? 
4. par. 4 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury? 
Uzasadnienie: 
Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe może być dokładne określenie terminu płatności. 
5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną i mógłby podać adres mailowy, na który 
można fakturę w tej formie wysłać?  
6. par. 5 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa ,,bezpłatny’’ na ,,w ramach wynagrodzenia"? 
7. par. 5 ust. 11  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa ,,bezpłatnie’’ na ,,w ramach wynagrodzenia"?  
8. par. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie 
odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’ 
9. par. 7 ust. 2 pkt. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”? 
10. par. 7 ust. 2 pkt. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę żeby kara umowna wynosiła 10% wartości umowy. 

http://www.cpubenchmark.net/
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11. par. 8 ust. 1 pkt. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po 
bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego 
terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych? 

Odp. : 
Ad. 1 Tak Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego przez Wykonawcę 
Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody. 
Ad.3 Tak. Działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp  zamawiający zmienia treść SIWZ-załącznik  3 –wzór umowy   
poprzez dodanie zapisu w  par. 3 ust. 3 ” Informacje i dokumenty, o których mowa w art. 546 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - 
Kodeks cywilny (dalej „k.c.”), w szczególności karty gwarancyjne i instrukcje obsługi  Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
wraz z przedmiotem umowy . Dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim  lub  w formie elektronicznej (CD, email, 
strona internetowa 
Ad.4 Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Ad.5 Tak . Adres  emailowy zostanie podany na etapie zawarcia umowy po wyborze oferty najkorzystniejszej 
 
Ad.6 Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Ad.7 Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Ad.8 Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Ad.9 Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Ad.10 Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Ad.11 Zamawiający nie wyraża zgody. 
  
 

 
 
 POWYŻSZE ZMIANY  I  WYJAŚNIENIA  SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY 
SPORZĄDZANIU OFERTY.  
 
 

Przewodniczący Komisji Przetargowej                                                         Członek  Komisji Przetargowej 

mgr Małgorzata Wróblewska                                                                               mgr Damian Ludwikowski 
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