
 

 

 

 

WYDZIAŁ CHEMII 

 
SEKCJA EKONOMICZNO-FINANSOWA WYDZIAŁU CHEMII 
ul. F. Joliot-Curie 14 
50-383 Wrocław 
 
tel. +48 71 375 74 33 | +48 71 375 73 02 
 
finanse@chem.uni.wroc.pl | www.chem.uni.wroc.pl 

Postępowanie WCH.2710.15.2020.HS                   Wrocław, 07. Stycznia 2021 r 

 

 

 

Dotyczy: postępowania na sukcesywne dostawy odczynników chemicz-

nych  dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

Zadanie nr 3 

 

Dotyczy pozycji nr 1  

Acetic anhydride-d6 – Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie odczynnika 

o czystości 99,5%? 
Uzasadnienie: Powyższe umożliwi złożenie ofert większej ilości oferentów a co za 

tym idzie zwiększy konkurencyjność ofert i zapewni Zamawiającemu uzyskanie 

najkorzystniejszej ceny rynkowej odczynnika. 
 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Dotyczy pozycji nr 2  

Benzene-d6– Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie odczynnika o czy-

stości 99,6%? 
Uzasadnienie: Powyższe umożliwi złożenie ofert większej ilości oferentów a co za 

tym idzie zwiększy konkurencyjność ofert i zapewni Zamawiającemu uzyskanie 

najkorzystniejszej ceny rynkowej odczynnika. 
 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Dotyczy pozycji nr 4  

Deuterium oxide - Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie odczynnika o 

czystości 100%? 
Uzasadnienie: Powyższe umożliwi złożenie ofert większej ilości oferentów a co za 

tym idzie zwiększy konkurencyjność ofert i zapewni Zamawiającemu uzyskanie 

najkorzystniejszej ceny rynkowej odczynnika. 
 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Dotyczy pozycji 5 i 6 

Dichloromethane-d2 - Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie odczynnika 

o czystości 99,6%? 
Uzasadnienie: Powyższe umożliwi złożenie ofert większej ilości oferentów a co za 

tym idzie zwiększy konkurencyjność ofert i zapewni Zamawiającemu uzyskanie 

najkorzystniejszej ceny rynkowej odczynnika. 
 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 
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Dotyczy w pozycji nr 12 

Toluene-d8 - Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie odczynnika w opa-

kowaniu zawierającym 10g? (Oferent chciałby zaoferować 3 opakowania co po-

kryje całe zapotrzebowanie Zamawiającego) 
Uzasadnienie: Powyższe umożliwi złożenie ofert większej ilości oferentów a co za 

tym idzie zwiększy konkurencyjność ofert i zapewni Zamawiającemu uzyskanie 

najkorzystniejszej ceny rynkowej odczynnika. 

 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytania do umowy: 

 

1.(§ 8 ust.1) Czy Zamawiający dopuści zmianę określenia "opóźnienie" na 

"zwłoka"? 

Uzasadnienie: Terminy „opóźnienie” i „zwłoka” mają walor prawny, przy czym 

„zwłoka” oznacza opóźnienie zawinione. W sytuacji objętej niniejszą umową 

dowodzenie winy Wykonawcy przez Zamawiającego byłoby niecelowe a po części 

niemożliwe. Zwracamy uwagę, iż Wykonawca, realizując przedmiot umowy, ponosi 

zwykłe ryzyko biznesowe prowadzonej przez siebie działalności. 

 

Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu umowy. 

 

2.(§  8 ust.1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO 

przedmiotu umowy? 

 

Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

3.(§  8 ust.2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO 

przedmiotu umowy? 

 

Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody 

 

4.(§  8 ust.3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej 

kary do 5% wartości NETTO przedmiotu umowy? 

 

Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody 

 

5.(§  9 ust.2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej 

kary do 5% wartości NETTO przedmiotu umowy? 

 

Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody 

 

6.Czy Zamawiający po podpisaniu umowy, w trakcie jej realizacji dopuści możli-

wość dostarczania dokumentacji produktowej do dostaw ( specyfikacje produktów) 

w formie elektronicznej? 
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Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

 

6.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy 

wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę? 

Uzasadnienie: 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 odręcznemu. Potwierdzenie tej zasady znajduje się w art. 

78(1) kodeksu cywilnego, który zrównuje kwalifikowany podpis elektroniczny z 

podpisem własnoręcznym. 

 

Odpowiedź: 

Nie Zamawiający nie wyraża zgody. 
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