
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wrocław, dnia 09 października 2017 roku 

 

 

Uczestnicy Postępowania 

 

Informacja  nr 2 dla Wykonawców 

 

Dotyczy: postępowania nr WB.2410.31.2017.RM o wartości nie przekraczającej 209 tyś euro. 

 

Pn: „Dostawa odczynników laboratoryjnych z podziałem na V pakietów do realizacji projektu: „Nowa 

terapia cukrzycy z zastosowaniem analogu białka FGF1” w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i 

prace rozwojowe” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.” przeprowadzanego zgodnie z 

postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 

z 2015 r., poz. 2164, z późniejszymi zmianami).” 

 

Dotyczy; Pakiet 3, zadanie 2, pozycja 2 

Odpowiedź na zapytania od Wykonawcy 3 

 

Pytanie 1  

 

Dotyczy  Pakiet III Zadanie nr 3: 

 

Prosimy o dopuszczenie w poz. 4 mysiego przeciwciała monoklonalnego FRS2, wykrywającego epitop 

odpowiadający resztom aminokwasowym 258-348 pochodzenia ludzkiego, do zastosowania w technice WB, 

IP, IF, IHC(P) i ELISA. 

 

 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie w poz. 4 mysiego przeciwciała 

monoklonalnego FRS2, wykrywającego epitop odpowiadający resztom aminokwasowym 258-348 

pochodzenia ludzkiego, do zastosowania w technice WB, IP, IF, IHC(P) i ELISA. Zaproponowany produkt 

nie jest zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia. 

 

 



 

 

 

 

Pytanie 1  

Dotyczy  wzoru umowy: 

 

Wnosimy o zmianę stanowiska Zamawiającego w kwestii liczenia kar umownych w §8 ust. 2 na kwoty 

niezrealizowanej wartości umowy, a nie całkowitej, krzywdzącym jest, aby Wykonawca, bądź Zamawiający 

ponosił ewentualną karę za prawidłowo zrealizowaną już wartość umowy. Czy zatem Zamawiający dokona 

modyfikacji wspomnianego zapisu umowy? 

 

Odpowiedź: 

Tak,  Zamawiający wyraża zgodę na następującą zmianę w treści umowy w  §8 ust.1: 

 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Zamawiający ma prawo do naliczania 
następujących kar umownych: 

1) za nieterminową dostawę przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wartości brutto niezrealizowanej części 
umowy za każdy dzień opóźnienia, a jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 10  dni w wysokości  0,4% za 
każdy dzień niezrealizowanej części umowy. Jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 30 dni Zamawiający ma 
prawo rozwiązać umowę z przyczyn zależnych od Wykonawcy.  

2) za rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od 
Zamawiającego oraz za rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w 
wysokości 10% wartości brutto umowy. Przyczynami rozwiązania umowy, za które odpowiada Wykonawca są 
w szczególności: 

a) stwierdzenie przez Zamawiającego wady fizycznej lub prawnej przedmiotu umowy, 
b) opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy przekraczająca 30 dni  

 

Jednocześnie Zamawiający przypomina, że w/w postępowanie dotyczy dostaw jednorazowych w ramach 

każdego zadania. W związku z tym, zmieniony zapis w umowie będzie miał zastosowanie tylko w 

przypadku, kiedy Wykonawca podpisze umowę na kilka zadań w ramach jednego postępowania. 

Pytanie 2 

Dotyczy  wzoru umowy: 

Wykonawca  zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów do projektu umowy w §8, 

mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą 

niewykraczające poza dopuszczalne zgodnie z art. 3531 k.c. granice swobody umów :  

 

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę pieniężną w wysokości 10% wartości umownej brutto  

niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy 

Zamawiającego .” 

 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie w §8 ust.3: 

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę pieniężną w wysokości 10% wartości umownej brutto  

niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy 

Zamawiającego.” 

 

Pytanie 3 

Dotyczy  wzoru umowy: 

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed 

rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania 

umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego 

wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania 

umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie 

dodatkowego zapisu w umowie uwzględniające wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego 

wykonania umowy. 



 

 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie przewiduje wezwania Wykonawcy do należytego wykonania umowy 

przed rozwiązaniem umowy. 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 

 

Dr hab. Daniel Krowarsch 

 

 

 

 

  

  

 


