
 

 
 
 
 

 

Postępowanie WCH.2420.23.2016.HS     Wrocław, 26.09.2016 
 

 
          Uczestnicy postępowania 
 

 
 

Dotyczy: : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  dostawę 
szkła i materiałów laboratoryjnych Wydziału Chemii Uniwersytetu 
Wrocławskiego. 

 
 

 
Pytanie 1 dotyczy zał. Nr 1 do SIWZ zadanie 3 
 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 7,8,9, 10,11,22,23 – akcesoriów 
chromatograficznych od podstawowego/pozostałego wyposażenia laboratoryjnego? Taki 

podział pozwoli na złożenie atrakcyjnej cenowo oferty i dopuszczenie większej ilości 
oferentów. 
 

Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenia z zadnia 3 pozycji: 7,8,9,10,11,22 i 

23 
 

 Pytanie 2 dotyczy SIWZ pkt. 4 ppkt. 2 lit. c) – dot. zadania nr 4 
 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości przedłożenia dla 

asortymentu wymienionego w zadaniu nr 4 wykazu wykonanej do najmniej 1 dostawy 
rękawic lateksowych, nitrylowych, winylowych na kwotę zgodną z SIWZ tj. 10 000 zł. 

Prośbę swą motywujemy tym, że przedmiot zamówienia w zadaniu nr 4 stanowią 
rękawice lateksowe, nitrylowe, winylowe, a wykonawca który przedłoży wykaz dostaw 
na kwotę wskazaną przez zamawiającego, potwierdzi spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej, gdyż nie ma różnicy między 
dostawą materiałów laboratoryjnych czy szkła lab. a dostawą rękawic, znaczenie ma 

jedynie to że wykonawca ma doświadczenie w realizacji dostaw o tym samym poziomie 
złożoności i tej samej wielkości/ wartości 
Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na przedłożenie dokumentu potwierdzającego 
wykonanie dostawy rękawic lateksowych, nitrylowych i winylowych o wartości brutto nie 

mniejszej niż 10 000zł dla zadania 4.  
Pytanie 3 dotyczy SIWZ pkt. 10 – pełnomocnictwo 
 

W związku z faktem, że złożenie oferty w postępowaniu przetargowym nie jest 
czynnością zobowiązującą w rozumieniu prawa cywilnego (a jest nią dopiero podpisanie 

umowy) chcielibyśmy potwierdzić, że Zamawiający uzna za wystarczające 
pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej wskazujące, iż osoba w nim wskazana 
umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej w 

postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego? Umowa w sprawie zamówienia 
publicznego zostanie podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i 

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. 



 
Odpowiedź: 

Tak , Zamawiający uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty 
przetargowej wskazujące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania, 
podpisania i złożenia oferty przetargowej. 

Pytanie 4 dotyczy Projekt umowy – par. 7 ust. 3 
 

Prosimy o odniesienie kary umownej do wartości brutto części umowy pozostałej do 
realizacji. Kary w aktualnej wysokości są w naszej ocenie wysokie. Zapis taki jest 
sprzeczny z art. 5 KC oraz art. 139 ustawy PZP, przez co narusza cywilnoprawną 

równość stron umowy. Potwierdza to wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2014 r. 
sygn. UZP/ZO/0-924/04, którzy orzeka, że wprowadzanie takich dysproporcji w umowie 

jest niedozwolone.    Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w 
sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu 
Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798)  “Kara umowna – jako 

rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej 
dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu 

odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia 
wierzyciela” 
Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w załączniku nr 4 do SIWZ (wzór 
umowy) § 7 ust. 3 

 
Pytanie 5 dotyczy § 4 wzoru umowy (Załącznik Nr 4 do SIWZ). 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie dodatkowego zapisu 

w § 4 wzoru umowy, iż wartość pojedynczej dostawy nie może być niższa niż 300 
złotych netto? 

Uzasadnienie: 
Wykonawca prosi o dodanie zastrzeżenia, które w sytuacji gdy dostawy mają 

następować sukcesywnie, zabezpieczałoby go przed składaniem przez Zamawiającego 
zamówień częściowych poniżej kosztów dostawy. 
Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w załączniku nr 4 do SIWZ (wzór 
umowy) § 4 

 
Pytanie 6 dotyczy § 5 ust. 1 wzoru umowy (Załącznik Nr 4 do SIWZ). 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 5 ust. 1 wzoru 

umowy poprzez wskazanie, iż badanie przedmiotu dostawy nastąpi w dniu dostawy? 
 

Uzasadnienie: 
Zgodnie z kwestionowanym zapisem umowy Zamawiającemu przysługiwałyby 3 dni na 
sprawdzenie przedmiotu dostawy. W trakcie tego okresu przedmiot dostawy 

znajdowałby się u Zamawiającego, więc Wykonawca pozbawiony byłby faktycznej nad 
nim pieczy, a co za tym idzie nie mógłby zapobiec ewentualnym zagrożeniom, ponosząc 

jednak za towar odpowiedzialność na warunkach wskazanych w umowie. 
 
Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w załączniku nr 4 do SIWZ (wzór 
umowy) § 5 ust. 1 

Pytanie 7 dotyczy § 5 ust. 2 wzoru umowy (Załącznik Nr 4 do SIWZ). 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie zastrzeżonego w 
§ 5 ust. 2 wzoru umowy terminu na dostawę uzupełniającą do 10 dni roboczych? 

 
Uzasadnienie: 



Wydłużenie terminu pozwoliłoby Wykonawcy w nagłych sytuacjach na należyte 
zrealizowanie dostawy uzupełniającej bez ryzyka ponoszenia odpowiedzialności z tytułu 

naruszenia postanowień umowy. 
 
Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w załączniku nr 4 do SIWZ (wzór 
umowy) § 5 ust. 2 

Pytanie 8 dotyczy § 5 ust. 3 wzoru umowy (Załącznik Nr 4 do SIWZ). 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści § 5 ust. 3 
wzoru umowy na następującą: 

„Zamawiający może, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszeń 
postanowień umowy i upływie nie krótszego niż 14 dni terminu na takie usunięcie, 

rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy w przypadku naruszenia przez Wykonawcę § 4 oraz § 5 ust. 2.” 
 

Uzasadnienie: 
Wykonawca prosi o uwzględnienie, iż dopiero istotne naruszenie warunków umowy 

może uzasadniać jej rozwiązanie przez Zamawiającego. Na chwilę obecną nawet 
jednodniowe opóźnienie w dostawie umożliwia Zamawiającemu rozwiązanie umowy z 
powołaniem się na kwestionowany zapis. 

 
Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w załączniku nr 4 do SIWZ (wzór 
umowy) § 5 ust. 3 
 

Pytanie 9 dotyczy zadania 4 poz. 1-14 
Czy Zamawiający sprecyzuje jakich opakowań wymaga (ile sztuk)? 

Odpowiedź: 
Zamawiający oczekuje opakowań standardowych (100szt.) 

Pytanie 10 dotyczy zadania 4 poz. 8-12 
Czy Zamawiający dopuści opakowania a’200 sztuk, rozmiar XL a‘180 sztuk z 
odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości, pozycja nr 10 zaokrąglona do 10 

opakowań? 
Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający nie dopuszcza większych opakowań. 
Pytanie 11 dotyczy zadania 7 poz. 2, 11-13 
Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do oddzielnego zadania co umożliwi nam 

złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty? 
Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 2, 11-13 jako osobnego 
zadania. 
Pytanie 12 dotyczy zadania 7 poz. 5 

Czy Zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe z igłą? 
Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający nie dopuszcza strzykawek zaproponowanych przez Wykonowcę. 
Pytanie 13 dotyczy zadania 7 poz. 8 
Czy Zamawiający dopuści strzykawki w opakowaniach a’100szt. z przeliczeniem na 3 

lub 4 opakowania? 
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza dowolną wielkość opakowania w ramach ilości sumarycznej. 
Pytanie 14 dotyczy zadanie 7 poz. 10 
Czy Zamawiający dopuści fartuchy w kolorze zielonym jak w pozycji 9? W przypadku 

negatywnej odpowiedzi czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego zadania 
co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty? 



Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuści fartuchy w kolorze zielonym w poz. 10 

 
 
 

 
 

 
Przewodniczący Komisji Przetargowej 

 dr hab. Lucjan Jerzykiewicz 


