
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Postępowanie nr WB.2410.40.2017.RM 

 

Wrocław, dnia 12 stycznia  2018 roku 

 

Uczestnicy Postępowania  

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 

nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 

ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą: „Dostawa materiałów laboratoryjnych z tworzyw 

sztucznych z podziałem na 16 zadań 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) 

 Informacja nr 1 dla Wykonawców 

Uniwersytet Wrocławski, jako Zamawiający informuje, ze w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 

następujące pytania, na które udziela się odpowiedzi w trybie art. 38 ust.1 i 2 Ustawy PZP. 

Pytania od Wykonawcy 1: 

1. Dot. zadanie nr 7 poz. 1 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie pipet serologicznych o długości 339 mm i 

spełniających pozostałe wymagania. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pipety serologiczne o długości 339 mm i spełniające pozostałe 

wymagania.  

2. Dot. zadanie nr 7 poz. 1 i 2 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie pipet serologicznych w opakowaniach: 

minimalne opakowanie handlowe – 50 sztuk, opakowanie zbiorcze – 500 szt. i spełniających pozostałe 

wymagania. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dopuszcza opakowanie zbiorcze 

500 sztuk. 

3. Dot. zadanie nr 7 poz. 3 



 

 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie ilości, jakiej oczekuje. Czy 3 opakowania 

dotyczą ilości 25 sztuk w opakowaniu, czyli łącznie 75 sztuk, czy dotyczą 3 opakowań zbiorczych, czyli 900 

sztuk? 

Odpowiedź:  Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia-  Pozycja 3 - Probówki stożkowe 50 ml dotyczy 3 

opakowań zbiorczych tj. 900 sztuk łącznie. 

4. Dot. zadanie nr 9 poz. 1 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kuwet o wymiarach 12x12x45 mm i 

spełniających pozostałe wymagania. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie  wyraża zgody na dopuszczenie kuwet o wymiarach 12x12x45. 

5. Dot. Formularz ofertowy i cenowy 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na pozostawienie w formularzu ofertowym i 

formularzu cenowym tylko tych pozycji (zadań), na które Wykonawca składa ofertę. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na taką formę oferty cenowej. 

Pytania od Wykonawcy 2: 

             Pytanie nr  1 dotyczy Siwz Zadanie 6 poz. 4, 5, 7 i 11 

 
1. Czy zamawiający zgodzi  się na wydzielenie z Zadania 6 poz. 4, 5, 7 i 11? 

Odpowiedź: Nie,  Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Zadania 6 poz. 4, 5, 7 i 11 

            Pytanie nr  2  dotyczy wzoru Umowy  §8   

 

Zgodnie z § 8 wzoru umowy, Zamawiający przewidział odpowiedzialność wykonawcy za opóźnienie w 

dostawie.  

 

Czy Zamawiający zgadza się aby słowo „opóźnienie” zostało zastąpione słowem „zwłoka”? 

 

Uzasadnione jest, aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez 

wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma 

uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. 

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14, KIO 1377/14: 

 

„kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. 

Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu 

umowy.” 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę umowy. 

Pytanie nr 3    dotyczy wzoru Umowy  § 5 pkt 10 

Zamawiający przewidział, że w przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonych odczynników, 

Zamawiający niezwłocznie zgłosi pisemną reklamacje do Wykonawcy.  A Sprzedawca  zobowiązuje się do 

wymiany wadliwego odczynnika na odczynnik wolny od wad, w terminie 10 dni liczonych od dnia 

otrzymania reklamacji. 

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę zdania ww. i zastąpienia go procedurą 

rozpatrzenia reklamacji, zgodnie z którą Wykonawca będzie zobligowany do: 
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a) przyjęcia zgłoszenia reklamacji, 

b) potwierdzenia otrzymania zgłoszenia reklamacji, 

c) rozpatrzenia reklamacji, 

d) podjęcia działań będących wynikiem tego rozpatrzenia? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę umowy. 

Pytanie nr 5 dotyczy wzoru Umowy §5 pkt 3 

Czy zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu na dostarczenie towaru na 20  dni po pozytywnym 

rozpatrzeniu reklamacji?  

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę umowy. 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 

Dr hab. Daniel Krowarsch  
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