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nr postępowania: BZP.272.3.2021.AB                       Wrocław, 19 maja 2021 r. 

 
 

 
 

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW 
 
 
Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację 
zadania pod nazwą:  
Dostawa materiałów laboratoryjnych z podziałem na 4 zadania do realizacji projektu "Novel 
targeted therapy based on dual warhead conjugates against FGFR-dependent cancers” 
wybranego w ramach POLNOR 2019 call, finansowanego w obszarze programowym „Badania” 
w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)  
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Zadanie 1: Końcówki do pipet; Zadanie 2: 
Materiały do biologii molekularnej i komórkowej; Zadanie 3: Pipety serologiczne; Zadanie 4: 
Materiały laboratoryjne ogólnego stosowania. 

 
 
Na podstawie art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz | 
z wyjaśnieniami do przedmiotowego postępowania i zmienia treść specyfikacji warunków 
zamówienia w przedmiotowym postępowaniu – Załącznik nr 4a, 4b, 4c, 4d w poniższym 
zakresie: 
 
 
Pytanie nr 2: 
Informujemy iż  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 
oferowane w ofercie wyroby wykorzystywane  do diagnostyki COVID-19 oraz podejmowane 
przez państwa dotknięte epidemią – w tym Polskę – środki profilaktyczne i zaradcze, takie jak: 
zamknięcie granic, 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 okoliczności o charakterze 
tzw. siły wyższej pojawił się duży problem z dostępnością produktów wskazanych przez 
Państwa w przetargu. 
Mając na uwadze powyższe, Czy zamawiający w przypadku złożenia oferty dopuszcza 
możliwość składania zamówień w momencie gdy produkty pojawią się na stanach 
magazynowych o czym zostanie niezwłocznie poinformowany? 
 
Odpowiedź nr 2: 
Pytanie zadane przez Wykonawcę jest zbyt ogólne i nie wskazuje wobec jakich konkretnie 
produktów może być ograniczony dostęp niosący ryzyko opóźnienia w dostawie, dlatego też 
Zamawiający nie mając żadnego puntu odniesienia z góry nie może się zgodzić na składanie 
zamówień w momencie gdy produkty pojawią się na stanach magazynowych.  
Nie mniej jednak Zamawiający przypomina, iż w trakcie realizacji umowy, powołując się na  
art. 15r  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych  oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, strony umowy mogą dokonać jej zmiany, jeżeli zajdzie 
okoliczności i warunki, o których mowa w ww. ustawie. Zamawiający  przewidział możliwość 
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zmiany umowy wskutek okoliczności, o których mowa w ww. ustawie we wzorze umowy w § 
12 ust 1 pkt 6). 
 
 
Pytanie nr 3: 
Czy Zamawiający z uwagi na trwającą epidemie i dużą niepewność na rynku zgodzi się obniżyć 
kary o połowę  (§ 10 pkt 1, 2, 3 projektu umowy)  tj. odpowiednio do poziomu 0,25 % i 0,5% 
przy zachowaniu pozostałych zapisów.  
Tak wysokie kary mogą znacząco wpłynąć na wysokość  oferty lub skutecznie uniemożliwić 
złożenie oferty.  
  
Odpowiedź nr 3: 
Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kar umownych o połowę, tj. odpowiednio 
do poziomu 0,25% i 0,5% przy zachowaniu pozostałych zapisów niezmienionych.  
W związku z tym zmianie ulegają Załączniki do SWZ nr 4a, 4b, 4c i 4d (Wzór umowy 
odpowiednio dla Zadania nr 1, 2, 3)  w § 10 następująco: 

„1. Jeżeli Wykonawca nie  dotrzymuje terminu dostawy, określonego w § 3 ust. 6 
niniejszej umowy, zostanie obciążony karą umowną w wysokości 0,25% od wartości 
niedostarczonego przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki, a jeżeli zwłoka będzie 
trwała dłużej niż 7 dni – Wykonawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 0,5% 
od wartości niedostarczonego przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki.  
2. Jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje ustalonego terminu usunięcia wad stwierdzonych przy 
odbiorze, o którym mowa w  § 5 ust. 2 niniejszej umowy, zostanie obciążony przez 
Zamawiającego karami umownymi w wysokości 0,25% wynagrodzenia brutto dostawy za 
każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, a jeżeli 
zwłoka będzie trwała dłużej niż 7 dni w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto dostawy za 
każdy dzień zwłoki powyżej 7 dni. 
3. Jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje ustalonego terminu usunięcia wad stwierdzonych w 
okresie gwarancji, o którym mowa w  § 5 ust. 4 umowy, zostanie obciążony przez 
Zamawiającego karami umownymi w wysokości 0,25% wartości brutto reklamowanej 
dostawy za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 
a jeżeli zwłoka będzie trwała dłużej niż 7 dni w wysokości 0,5% wartości brutto 
reklamowanej dostawy za każdy dzień zwłoki, powyżej 7 dnia zwłoki.” 

 
 
Dotyczy Pakietu 1 
Pytanie nr 4, dotyczy czasu dostawy: 
W związku z obecną sytuacją epidemiczną producent artykułów, które zamierza zaproponować 
Wykonawca otrzymuje zwiększone ilości zamówień co prowadzi do wzmożonej produkcji i 
związanych z tym wydłużonych terminów oczekiwania. Czy w związku z tym Zamawiający 
wyrazi zgodę na zaproponowanie terminu dostawy do 5 tygodni ?  
 
Odpowiedź nr 4: 
Odpowiedź analogiczna do odpowiedzi na Pytanie nr 2. 
 
 
Pytanie nr 5, dotyczy kar umownych: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych do 0,3% od wartości brutto 
niedostarczonych towarów za każdy dzień zwłoki ? 
 
Odpowiedź nr 5 
Odpowiedź analogiczna do odpowiedzi na Pytanie nr 3. 

 
Ponadto Zamawiający zmienia treść Ogłoszenia o zamówieniu nr Dz.U/S S77 21/04/2021 
196479-2121-PL w rozdz. VI.4.3) „Składanie odwołań” następująco: 
JEST: 
„1. Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
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zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w 
dziale VI (art. 179 – 198g) ustawy Pzp. 
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w 
art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.  
3. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są: 
— odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, skarga do sądu. 
4. Odwołanie. 
a) odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 
do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp; 
b) odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp, w 
formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub 
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju; 
b) skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi; 
c) sąd rozpoznaje skargę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia 
wpłynięcia skargi do sądu; 
d) od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowania w sprawie, nie przysługuje 
skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.” 
 
ZMIENIA SIĘ NA: 
„1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo 
regulują przepisy działu IX ustawy - Środki ochrony prawnej (art. 505 i nast. uPzp).2. Środki 
ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.” 
 

 
Jednocześnie Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej załączniki: 

 Jednolity Europejski Dokument Zamówień  
 Zmodyfikowane wzory umów dla Zadań: nr 1, nr 2, nr 3 oraz nr 4 

 
 

 Działając na podstawie art. 135 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin 
składania ofert i przekazuje do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu. 
 
Nowy termin składania ofert i wniesienia wadium – do 28 maja 2021 r., do godz. 10:00; 
Nowy termin otwarcia ofert –  28 maja 2021 r., godz. 11:00. 
Nowy termin związania ofertą – 25 sierpnia 2021 r.                                                                                                
 

 
mgr Barbara Starnawska 

Dyrektor Generalny  
Uniwersytetu Wrocławskiego 


