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Warszawa, dnia 28.06.2022 r. 

 

Numer postępowania: IMOL/ZP/12/2022 

 

Wszyscy Wykonawcy  

biorący udział w postępowaniu 

 

 

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy: Sprzedaż i dostarczenie specjalistycznych mieszanin związków chemicznych i ich roztworów 

(odczynniki) – postępowanie 1 

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 oraz art. 286 ust. 1 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 

„Dotyczy: Wzór umowy § 6,1 – Gwarancja dla produktu w części VI 

Zamawiający pisze Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na Przedmiot Umowy na 

okres przydatności określony przez producenta, jednakże nie mniej niż 12 miesięcy. 

Ze względu na właściwości produktu i dostępność w okresie trwania umowy prosimy o skrócenie 

okresu gwarancji na: min. 7 miesięcy dla części VI (Produkt A9303).” 

 

Odpowiedź: 

We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, §6 ust. 1 otrzymuje 

następujące brzmienie: 

„1.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na Przedmiot Umowy na okres jego ważności (przydatności), 

nie krótszy niż 75% całkowitego terminu ważności określonego przez producenta odczynnika.” 

 

Pytanie nr 2 

„Dotyczy: Wzór umowy § 6,1 – Gwarancja dla produktu w części VII 

Zamawiający pisze Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na Przedmiot Umowy na 

okres przydatności określony przez producenta, jednakże nie mniej niż 12 miesięcy. 

Ze względu na właściwości produktów i dostępność w okresie trwania umowy prosimy o 

skrócenie okresu gwarancji dla następujących produktów:•A9282, Z1073 na: min. 7 miesięcy •E2920 na: min 8 

Miesięcy • E1960, E2940, E1910 na: 10 miesięc” 

 

Odpowiedź: 

We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, §6 ust. 1 otrzymuje 

następujące brzmienie: 

„1.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na Przedmiot Umowy na okres jego ważności (przydatności), 

nie krótszy niż 75% całkowitego terminu ważności określonego przez producenta odczynnika.” 

 

Pytanie nr 3 

„Dotyczy: Wzór umowy § 4, 5 (dla cz. VI, VII i VIII) 

Zamawiający pisze: 5. Zamawiający jest zobowiązany do realizacji Umowy w wysokości co 
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najmniej 40% jej wartości, określonej w ust. 1 powyżej. 

Prosimy o zmianę na 60%. Udział w postępowaniu przetargowym jest związane z dużym 

nakładem pracy, jest to również faktor cenotwórczy i ma wpływ na kalkulację cen. Podpisanie 

umowy z zobowiązaniem do realizacji poniżel 60% jest nieekonomiczne dla Wykonawcy.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuję, że dotychczasowy zapis w §4 ust. 5 załącznik nr 7 do Specyfikacji Warunków 

Zamówienia (wzór umowy) pozostaje bez zmian.  

 

Pytanie nr 4 

„Dotyczy: Wzór umowy § 5, punkt 14 

Zamawiający pisze: 14. Wykonawca potwierdza, iż wskazany w ust. 2 rachunek, jest i będzie 

umieszczony i uwidoczniony przez cały okres trwania i rozliczenia niniejszej Umowy w wykazie, o 

którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, 

prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zwanym dalej „Wykazem”. 

Prosimy o dopisanie: Jeżeli dotyczy 

Jako Wykonawca zagraniczny będący czynnym płatnikiem VAT w Niemczech nie widniejemy w 

podanym wykazie.” 

 

Odpowiedź: 

W załączniku nr 7 do Specyfikacji Warunków Zamówienia – wzór umowy §5 ust. 14 otrzymuje następujące 

brzmienie: 

„14. Jeżeli dotyczy, Wykonawca potwierdza, iż wskazany w ust. 2 rachunek, jest i będzie umieszczony i 

uwidoczniony przez cały okres trwania i rozliczenia niniejszej Umowy w wykazie, o którym mowa w art. 96b 

ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, prowadzonym przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej, zwanym dalej „Wykazem”. 

 

Ponadto Zamawiający dokonuje następujących zmian: 

W Specyfikacji Warunków Zamówienia, w rozdziale VIII „Terminy” pkt. 1 ppkt. 1 otrzymuje następujące 

brzmienie: 

„1) Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 4 

sierpnia 2022 r.” 

 

W Specyfikacji Warunków Zamówienia, w rozdziale VIII „Terminy” pkt. 2 otrzymuje następujące 

brzmienie: 

„2. Termin składania i otwarcia ofert 

1) Oferty należy składać w terminie do dnia 06.07.2022 r. do godz. 10:00. 

2) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 06.07.2022 r. o godz. 10:30” 

 

Zamawiający, w związku ze zmianą zapisu w §6 ust. 1 wzoru umowy, dokonał modyfikacji wszystkich 

formularzy cenowych (załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia) poprzez usunięcie kolumn 

„okres gwarancji” oraz „minimalny wymagany okres gwarancji” oraz modyfikacji formularza ofertowego 

(załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia).  

 

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. 
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