
 

 

   

 
 

Znak sprawy:  ZP/91/2019                                                                                                    Gdańsk, 09.10.2019 r. 
 
 
 

                                                                                         Do uczestników postępowania 
 

 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników 

chemicznych i laboratoryjnych oraz zużywalnych materiałów laboratoryjnych w 8 pakietach 

przeznaczonych do działalności dydaktycznej, usługowej  oraz badań naukowych dla 

jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 

 
Gdański Uniwersytet Medyczny zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela 

odpowiedzi w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych jak niżej:  
   

 Dot. Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy  
 

1. dotyczy projektu umowy. Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu 
zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80 % ilości wyszczególnionych w ofercie. Pozytywna 
odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej 
ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 
czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika 
obowiązek dokładnego określenia przez Zamawiającego ilości zamawianych produktów; 
zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć 
dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 
Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, ze "nie można zaakceptować postanowień umowy 
dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą 
poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących 
przedmiotem zamówienia." 

Odp. Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ 
 

2. dotyczy projektu umowy. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 5 % 
NIEZREALIZOWANEJ wartości danego Zadania za odstąpienie od umowy w zakresie tego 
Zadania z przyczyn przez Dostawcę zawinionych ? 

        Odp. Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ 
 
Dot. Załącznika nr 3 do SIWZ  -  pakietu 2 

3. dotyczy pakietu 2, pozycji 79, 80, 95, 98, 100, 108, 142, 146, 166, 233 
-Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z pakietu 2, pozycji: 79, 80, 95, 98, 100, 108, 
142, 146, 166, 233, pozwoli to na wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, 
a zatem wybraniu najkorzystniejszej oferty dla Zamawiającego? 

        Odp. Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ 
 



 

4. -Czy Zamawiający w pozycji 79, dopuści produkt w opakowaniu zbiorczym 1000 sztuk? 
Odp. Nie 
5. -Czy Zamawiający w pozycji 80, dopuści produkt pakowany po 10 sztuk? 
Odp. Nie 

 
6. -Czy Zamawiający w pozycji 98, dopuści produkt wykonany z polistyrenu? 
Odp. Nie 

 
7. -Czy Zamawiający w pozycji 100, dopuści produkt pakowany 20x50 sztuk, w opakowaniu 

zbiorczym 1000 sztuk?  
Odp. Nie 

 
8. -Czy Zamawiający w pozycji 146 dopuści produkt pakowany po 250 sztuk? 
Odp. Nie 

 
9. -Czy Zamawiający w pozycji 166 dopuści produkt pakowany w 30x25 sztuk w opakowaniu 

zbiorczym 750 sztuk? 
Odp. Nie 

 
Dot. Załącznika nr 3 do SIWZ  -  pakietu 5 
 

10. dotyczy pakietu 5, pozycji: 238, 240, 241,242, 243, 244, 245, 249, 250, 256, 258, 287, 290, 292, 
293, 294-Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu 5, pozycji: 238, 240, 241,242, 243, 
244, 245, 249, 250, 256, 258, 287, 290, 292, 293, 294, pozwoli to na wzięcie udziału w 
postępowaniu większej ilości dostawców, a zatem wyłonienie najkorzystniejszej oferty dla 
Zamawiającego 

Odp. Nie 
 

11. -Czy Zamawiający w pozycji 249 dopuści produkt pakowany w worki po 500 sztuk, w 
opakowaniu zbiorczym 1000 sztuk? 

Odp. Nie 
 

12. -Czy Zamawiający w pozycji 250 dopuści produkt pakowany pojedynczo w opakowaniu 
zbiorczym 500 sztuk? 

Odp. Nie 
 

13. -Czy Zamawiający w pozycji 258 dopuści produkt z podziałką 0,50, w kolorze fioletowym? 
Odp. Nie 

 
14. -Czy Zamawiający w pozycji 290 dopuści produkt w statywie pakowany w statywach po 25 sztuk 

w kartonie zbiorczym 500 sztuk? 
Odp. Nie 

 
Dot. Załącznika nr 3 do SIWZ  -  pakietu 6 
 

15. dotyczy pakietu 6 pozycji: 69, 70, 71, 72, 75, 77, 78, 110, 111, 177, 178, 180, 181, 228, 241, 242, 
243, 445, 446, 447, 448, 455, 456, 457-Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 
6 pozycji: 69, 70, 71, 72, 75, 77, 78, 110, 111, 177, 178, 180, 181, 228, 241, 242, 243, 445, 446, 
447, 448, 455, 456, 457, pozwoli to na wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości 
dostawców, a zatem wyłonienie najkorzystniejszej oferty dla Zamawiającego 

Odp. Nie 
 
 
 



 

 
 

16. -Czy Zamawiający w pozycji 75 dopuści produkt w opakowaniu zbiorczym 6 sztuk? 
Odp. Nie 

 
17. -Czy Zamawiający w pozycji 445 dopuści produkt w kolorze czarnym o dokładności +/- 2%? 
Odp. Nie 

 
18. -Czy Zamawiający w pozycji 446 dopuści produkt w kolorze fioletowym o dokładności +/- 2%? 
Odp. Nie 

 
19. -Czy Zamawiający w pozycji 447 dopuści produkt w kolorze czerwonym o dokładności +/- 2%? 
Odp. Nie 

 
20. -Czy Zamawiający w pozycji 448 dopuści produkt w kolorze niebieskim o dokładności +/- 2%? 
Odp. Nie 

 
21. -Czy Zamawiający w pozycji 455 dopuści produkt w kolorze niebieskim o dokładności +/- 2%? 
Odp. Nie 

 
22. -Czy Zamawiający w pozycji 456 dopuści produkt w kolorze czerwonym o dokładności +/- 2%? 
Odp. Nie 

 
23. -Czy Zamawiający w pozycji 457 dopuści produkt w kolorze fioletowym o dokładności +/- 2%? 
Odp. Nie 

 

 

                      Kanclerz  
                    /-/ 
    mgr Marek Langowski 


