
         
      

 
 

 
Postępowanie przetargowe nr IMOL/ZP/08/2021 1/4 

 

Warszawa, dnia 23.09.2021 r. 

 

Numer postępowania: IMOL/ZP/08/2021 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ 

MODYFIKACJE SWZ 

 

 

Dotyczy: Dostawa specjalistycznych materiałów zużywalnych i drobnych akcesoriów laboratoryjnych. 

 

Działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców 

dotyczące przedmiotowego postępowania: 

 

Pytanie nr 1 

„Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie z warunków udziału w w/w postępowaniu punktu 2.3.1. 

dotyczącego konieczności przedstawienia referencji sprzedażowej z uwagi na to, że produkty stosowane w 

mikroskopii elektronowej wymienionej w katalogu Electron Microscopy Sciences a tym samym w formularzu 

cenowym w części VIII są wysoce specjalistyczne bez możliwości sprzedaży w dużych ilościach na rynku 

polskim.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis SWZ w rozdziale VI, ust. 3, pkt 3.4, ppkt h) i wykreśla warunek 

udziału w postępowaniu dotyczący części VIII w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.  

Zamawiający dla części VIII postępowania nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać  w sposób szczególny. W konsekwencji zmian dokonanych przez Zamawiającego 

rozdział VII, ust. 2, pkt 2.3.1 nie dotyczy Wykonawców składających ofertę dla części VIII postępowania. 

 

Pytanie nr 2 

„Dotyczy Pakietu 5, Formularza cenowego, pkt. 13. W związku ze zmianą numeru katalogowego, czy 

Zamawiający dopuści do postępowania końcówki z nadanym nowym numerem: 70.3010.100 oraz w ilości 1920 

szt./karton? Prosimy też o wyjaśnienie czy Zamawiający miał na myśli końcówki w zakresie 0,1-10 ul?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że modyfikuje Formularz cenowy dla części V wprowadzając nowy numer katalogowy 

oraz wielkość opakowania dla pozycji 13. Zamawiający informuje również o poprawieniu omyłki w zakresie 

pojemności dla wskazanych w poz. 13 końcówek. 

 

Pytanie nr 3 

„Dotyczy Pakietu 5, Formularza cenowego, pkt. 14. Końcówki pakowane są w minimalne handlowe opakowania 

500 szt. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie produktu pakowanego po 500 szt.?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że modyfikuje Formularz cenowy dla części V wprowadzając nową wielkość 

opakowania dla pozycji 14. 

 

Pytanie nr 4 

„Dot. wzoru umowy §2 pkt. 5. Zamawiający wymaga, aby dostawa była na koszt Wykonawcy. Zwracamy się z 
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prośbą do Zamawiającego o modyfikację we wzorze umowy poprzez dopisanie: „przy jednorazowym 

zamówieniu powyżej 150,00 zł netto”. Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł, koszty 

transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania 

listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze 

sprzedaży towaru o takiej wartości.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie dokona modyfikacji zapisów umowy §2 pkt. 5, 

Wykonawca musi skalkulować w taki sposób cenę jednostkową produktów, aby wszystkie składniki 

cenotwórcze były ujęte w cenie jednostkowej produktu.  

 

Pytanie nr 5 

„Dot. zapisów we wzorze umowy par. §8. Zwracamy się z prośbą do Zmawiającego o modyfikację zapisów §8 w 

taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością 

publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota 

podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z 

tytułu wykonania zamówienia.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zmienia zapisy umowy w § 8 ust. 1, 2 i 6 poprzez zastąpienie słowa „brutto” słowem 

„netto”. 

 

Pytanie nr 6 

„Pytanie 1, dotyczy czasu dostawy Siedziba producenta końcówek, które zamierza zaproponować Wykonawca, 

znajduje się w Niemczech. W związku z obecną sytuacją epidemiczną ruch graniczny jest w ostatnim czasie 

utrudniony. Dodatkowo zwiększone zapotrzebowanie na pipety, spowodowane wzmożonymi pracami 

laboratoryjnymi w czasie pandemii prowadzi do wydłużenia terminów dostaw. Czy w związku z tym 

Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw do 8 tygodni od dnia złożenia zamówienia?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie określa maksymalnego dopuszczalnego terminu dostawy i umożliwia wskazanie 

indywidualnych terminów do każdej pozycji formularza cenowego. 

Zamawiający ma obowiązek uwzględnić potencjalne trudności w dostawach i przedstawić czas dostawy w 

formularzu cenowym. 

 

 

Działając na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ w 

następującym zakresie: 

1. Zamawiający modyfikuje Formularz cenowy dla części V w pozycji 13 podając nowy numer katalogowy 

produktu „70.3010.100”, poprawiając nazwę produktu „Końcówka bezbarwna 0,1ul-10,0ul opakowanie TSP 

(typ E)” oraz wielkość opakowania „1920 pc.” 

2. Zamawiający modyfikuje Formularz cenowy dla części V w pozycji 14 podając nową wielkość 

opakowania „500pc/bag.” 

3. Zamawiający modyfikuje wzór umowy w § 2 ust. 2 poprzez wykreślenie zapisu „Zamówienia złożone z 

innego adresu bądź za pomocą innych środków komunikacji nie stanowią oficjalnych zamówień 

zatwierdzonych przez Zamawiającego. (nie dotyczy jeśli w ust. 1 wskazano adres URL)” oraz wprowadzenie 

zapisu „Zamawiający dopuszcza składanie zamówień przez poszczególnych pracowników Zamawiającego w 

przypadku zamówień na produkty przygotowywane na zamówienie.” 
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4. Zamawiający modyfikuje wzór umowy w § 8 ust. 3 i 4 poprzez zastąpienie słowa „opóźnienia” słowem 

„zwłoki”. 

5. Zamawiający modyfikuje wzór umowy w § 5 ust. 1 i nadaje mu nowe brzmienie: „1. Wysokość 

wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy ustalona została na 

podstawie oferty Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 2 kwocie netto ……** PLN (słownie: …… 

złotych …/100 PLN), brutto …………** PLN (słownie: …… złotych …/100 PLN), w oparciu o: 

1) Wartość Umowy dla zamówienia podstawowego wynosi netto ……** PLN (słownie: …… złotych …/100 

PLN), brutto ……** PLN (słownie: …… złotych …/100 PLN), w tym zastosowano stawki/ę VAT …% 

2) Wartość Umowy dla zamówienia z prawa opcji wynosi netto …………** PLN (słownie: …… 

złotych …/100 PLN), brutto ……** PLN (słownie: …… złotych …/100 PLN), w tym zastosowano stawki/ę 

VAT …%.” 

6. Zamawiający doprecyzowuje we wzorze umowy zapis w § 8 ust. 3 i 4 poprzez dodanie po słowie 

„wartości” słowa „netto”. 

7. Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ w Rozdziale IX nadając nowe brzmienie ustępu 2: „Osobą 

uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami ze strony Zamawiającego jest Marta Borowiec” 

8. Zamawiający uzupełnia zapisy SWZ w Rozdziale XV o zapisy „W przypadku gdy Wykonawca w 

Formularzu ofertowym wskaże uśredniony termin dostawy nie zaokrąglony do liczby całkowitej Zamawiający 

dokona zaokrąglenia zgodnie z zasadą: cyfry dziesiętne 5,6,7,8,9 zostają zaokrąglone w górę oraz cyfry 

dziesiętne 0,1,2,3,4 zostają zaokrąglone w dół.” 

9. Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ w Rozdziale VI precyzując zapisy odnośnie zdolności technicznej i 

zawodowej w zakresie typu dostaw. Nowy zapis przyjmuje brzmienie „Zamawiający uzna powyższy 

warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał a w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej dwie dostawy produktów 

stanowiących przedmiot zamówienia dla danej części lub produktów równoważnych (odpowiednio dla 

każdej części zamówienia): „ 

10. Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ w Rozdziale VI poprzez rezygnację z warunku udziału w 

postępowania w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej dla części VIII wprowadzając zapis „część 

VIII – Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest 

wykazać  w sposób szczególny.” 

11. Zamawiający usuwa zapisy SWZ w Rozdziale XV dotyczące kryterium K2, czyli udzielonego rabatu na 

produkty w „prawie opcji”. 

12. Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ w Rozdziale XV dotyczące kryterium K3, czyli uśrednionego 

terminu dostawy. Kryterium to może otrzymać maksymalnie 40pkt. 

13. Zamawiający modyfikuje formularze cenowe do wszystkich części zamówienia w zakresie formuły 

wyliczającej uśredniony termin dostawy. Wynik formuły zostaje zaokrąglony do pełnych dni zgodnie z 

zasadą, że cyfry dziesiętne 5,6,7,8,9 zostają zaokrąglone w górę oraz cyfry dziesiętne 1,2,3,4 zostają 

zaokrąglone w dół. 

14. Zamawiający modyfikuje formularze oferty do wszystkich części zamówienia poprzez wykreślenie pkt. 

IV „Zobowiązujemy się do udzielenia rabatu cenowego na każdy produkt będący przedmiotem zamówienia 

w „prawie opcji” w wysokości ….. % - (poza cenowe kryterium oceny ofert). „ 

15. Zamawiający modyfikuje zapis wzoru umowy w § 7 ust 3 i 4 poprzez zastąpienie słowa „opóźnienia” 

słowem „zwłoki” oraz doprecyzowuje treść poprzez dodanie po słowie „wartości” słowa „netto”. 

16. Zamawiający usuwa z Opisu przedmiotu Zamówienia ustęp 4 o treści „Cena materiałów zużywalnych i 

drobnych akcesoriów nabywanych w ramach „prawa opcji” musi uwzględniać rabat zaoferowany przez 

Wykonawcę w formularzu oferty”. 

17. Zamawiający uzupełnia Opis przedmiotu zamówienia o zapisy dotyczące produktów równoważnych „W 

przypadku zaoferowania produktów równoważnych Zamawiający, przed wyborem najkorzystniejszej oferty, 

zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do przesłania w ciągu 3 dni roboczych próbek 
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zaproponowanych produktów równoważnych w celu dokonania ich oceny pod kątem zastosowania w 

posiadanej aparaturze badawczej, dokonania oceny adhezyjności powierzchni, szczelności, wytrzymałości 

oraz innych parametrów mających kluczowe znaczenie w stosowanych procedurach badawczych” 

18. Z uwagi na powyższe zmiany Zamawiający przedłuża termin na składanie ofert do dnia 11.10.2021 r. do 

godziny 10:00 oraz termin otwarcia ofert do dnia 11.10.2021 r. do godz. 10:30. 

19. 5. W konsekwencji powyższych zmian Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu 

terminu składania ofert tj.: do dnia 08.01.2022 r. 

 

 

 

Odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego na powyższe pytania oraz modyfikacje Zamawiającego 

stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców 

biorących udział w postępowaniu. 

 

 

 

 

Główny Specjalista 

Międzynarodowego Instytutu Mechanizmów 

i  Maszyn Molekularnych 

dr inż. Marta Zofia Borowiec  

(pełnomocnictwo nr 16/2021 z dnia 02.09.2021) 

(dokument podpisano elektronicznie) 
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