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Politechnika Gdańska      Gdańsk, dnia 23.03.2012r. 

Wydział Chemiczny 

 

 Pytania dotyczące treści SIWZ do postępowania nr  ZP/93/008/D/12 

Dotyczy: 

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego 

Zamawiający informuje, że  w dniu 23.03.12r. wpłynęły do Zamawiającego pytania od 
Wykonawców, dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia o 
następującej treści: 

Pytania dotyczące zapisów SIWZ: 
Dotyczy części XIII. pkt. 3 
Czy Zamawiający dopuści składanie ofert częściowych na poszczególne (całe) pakiety? 
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 

Dotyczy formularza oferty (zał. nr 1 do SIWZ): 
Czy Zamawiający wymaga aby w formularzu oferty podać oferowaną cenę brutto za wszystkie 
pakietu do których staruje dany Wykonawca poprzez zsumowanie cen wszystkich pakietów czy 
formularz oferta ma być wypełniony osobno dla każdego pakietu? 

W ofercie należy podać cenę brutto wszystkich pakietów. Zamawiający podzielił zamówienie na 
pakiety ze względu na różne finansowanie. 

Pytania dotyczące projektu umowy: 

Dotyczy § 1 ust. 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie 
składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie 
powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”? 

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu na które składają się 
m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i 
faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze 
sprzedaży towaru o takiej wartości. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści umowy. Przedmiotem zamówienia nie jest 
sukcesywna  dostawa a jednorazowa. 

Dotyczy § 3 ust. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z: „Wykonawca będzie wystawiał faktury w dniu 
przyjęcia przez Zamawiającego partii towaru” na: ”Wykonawca będzie wystawiał faktury w dniu 
spakowania danej partii towaru”?  
Wykonawca korzysta z usług wynajętego przewoźnika, który towaru odbiera w innym dniu 
(wcześniej) niż dzień dostarczenia towaru do Zamawiającego. W związku z tym niemożliwe jest, 
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aby faktury były wystawiane w dniu w którym Zamawiający otrzymuje zamówiony towar. W 
związku z tym prosimy o zmianę zapisu § 3 ust. 1. 

Zamawiający usuwa pkt 1 par.3  treści umowy.                 
 

Dotyczy § 4 ust. 1 
Czy Zamawiający wymaga dostarczenia przedmiotu zamówienia w jednej dostawie po złożeniu 
jednorazowego zamówienia na całość asortymentu z umowy czy będą to zamówienia częściowe 
składane do dnia 25.04.2012r. do momentu wyczerpania ilości asortymentu określonej w umowie? 

Przedmiotem zamówienia nie jest sukcesywna  dostawa a jednorazowa. 

Dotyczy § 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu mówiącego że dostawa zamówionego 
asortymentu nastąpi w terminie 5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia?  
Wykonawca korzysta z usług wynajętego przewoźnika. Zamówienie, które wpływa do wykonawcy  
jednego dnia najwcześniej może być zarejestrowane w dniu następnym, pod warunkiem, że będzie 
zawierało wszystkie niezbędne dane do prawidłowej realizacji zamówienia zgodnie z warunkami 
umowy. Wystawienie stosownych dokumentów WZ, spakowanie towaru następuje najczęściej 
trzeciego dnia po otrzymaniu zamówienia. Spedytor dostarcza towar w ciągu 48 godzin (kolejne 
dwa dni), a zatem termin 5 dni roboczych jest terminem minimalnym na zrealizowanie zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia nie jest sukcesywna  dostawa a jednorazowa. 

Dotyczy § 5 ust. 6, 8 
Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu, w którym Wykonawca ma załatwić reklamację na 
termin realny tj.  

- dla reklamacji ilościowych – realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 3 dni robocze 
od chwili jej otrzymania,  

- dla reklamacji jakościowych - realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 5 dni 
roboczych od chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru.   

Wykonawca, aby rozpatrzyć reklamację jakościową musi najpierw zbadać zwrócony towar i 
następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia 
określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i 
wymiana towaru w ciągu 5 dni jest trudne do wykonania.  

W razie pozostawienia dotychczasowego zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów 
kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści. 

Dotyczy § 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu mówiącego że zamówienia będą składane 
pisemnie lub faksem? 
W świetle prawa, (Ustawa o dyscyplinie finansów publicznych, Kodeks Cywilny), czynność 
prawną, jaką jest składanie zamówień, może dokonywać jedynie Kierownik Jednostki, a zatem bez 
wskazania w umowie i upoważnienia osoby, która w Jego imieniu będzie składać zamówienie, 
zamówień telefonicznych może dokonać jedynie Kierownik Jednostki. Ponadto składanie 
zamówień drogą telefoniczną działa na niekorzyść obu Stron, ponieważ powoduje niepotrzebne 



 3

nieporozumienia. Pamiętajmy również, iż Ustawa Prawo zamówień publicznych nie dopuszcza 
formy porozumiewania się telefonicznego, zatem również korespondencja dotycząca umów 
przetargowych powinna odbywać się drogą pisemną. Wobec powyższego prosimy o wprowadzenie 
zapisu mówiącego, że zamówienia będą składane pisemnie lub faksem. 

Przedmiotem zamówienia nie jest sukcesywna  dostawa a jednorazowa. 
 

Dotyczy § 5 ust. 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z „24 godziny” na zapis „48 godzin roboczych”? 

Zamawiający napisał w umowie co najmniej 24 godziny. 

Dotyczy § 6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z „0,1% ceny brutto” na „0,1% ceny netto 
niedostarczonej partii towaru”? 

Ceną oferty jest cena brutto. Przedmiotem zamówienia nie jest sukcesywna  dostawa a 
jednorazowa. 

Dotyczy § 7 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z: „termin ważności przedmiotu umowy nie 
krótszy niż 12 miesięcy” na: „termin ważności przedmiotu umowy nie krótszy niż 9 miesięcy”? 

Zamawiający zmieni zapis w umowie, jeżeli termin gwarancji producenta wynosi 9 miesięcy. 

Pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia: 

Dotyczy pakietu 1 pozycja 5 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pudełek z końcówkami? 
Czy Zamawiający dopuści pudełka z 96 szt. mikrokońcówek do pipet, typu "Gilson Pipetman", poj. 
0,5 µl - 10 µl ze znacznikiem poj.: 2 i 10 µl (bezbarwne)? 
Czy Zamawiający dopuści pudełka z 96 szt. mikrokońcówek do pipet, typu "Crystal", poj. 0,5 µl - 
10 µl? 

Pudełka z końcówkami. Zamawiający dopuszcza pudełka do końcówek typu „Gilson Pipetman” 

Dotyczy pakietu 1 pozycja 6 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szalek Petriego aseptycznych? 
Bardzo często pod pojęciem produktów sterylnych oferowane są przez wykonawców produkty nie 
sterylne o podwyższonym stopniu czystości to znaczy wyprodukowane w warunkach specjalnej 
czystości. Oznaczane są one jako STERILE A lub Aseptyczne. Dotyczy to na przykład takich 
produktów jak: szalki, pojemniki na próbki itp. Wyroby te są wystarczające do prowadzenia badań 
IVD (in vitro), o ile nie mają kontaktów z powłokami ciała człowieka. Nie są to jednak produkty, 
które przeszły zwalidowany proces sterylizacji z gwarancją uzyskania SAL>=6. Produkty 
Aseptyczne ( STERILE A) są istotnie tańsze od produktów sterylnych. 

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania szalek Petirego z wentylacją czy bez wentylacji?  
Płytki sterylne z wentylacją. 
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Dotyczy pakietu 1 pozycja 7 
Prosimy o wyłączenie pozycji 7 do osobnego pakietu z uwagi na niejednorodność zamawianego 
asortymentu, co powoduje utrudnienie uczciwej konkurencji. Zbudowanie pakietu składającego się 
z produktów różnych producentów w takim zestawieniu ogranicza szansę złożenia oferty różnym 
oferentom, a przez to preferuje wybrane firmy.  

Zamawiający rezygnuje z pozycji 7 . 

Dotyczy pakietu 2 pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szalek Petriego aseptycznych? 
Bardzo często pod pojęciem produktów sterylnych oferowane są przez wykonawców produkty nie 
sterylne o podwyższonym stopniu czystości to znaczy wyprodukowane w warunkach specjalnej 
czystości. Oznaczane są one jako STERILE A lub Aseptyczne. Dotyczy to na przykład takich 
produktów jak: szalki, pojemniki na próbki itp. Wyroby te są wystarczające do prowadzenia badań 
IVD (in vitro), o ile nie mają kontaktów z powłokami ciała człowieka. Nie są to jednak produkty, 
które przeszły zwalidowany proces sterylizacji z gwarancją uzyskania SAL>=6. Produkty 
Aseptyczne ( STERILE A) są istotnie tańsze od produktów sterylnych. 
Płytki sterylne 

Dotyczy pakietu 3 pozycja 3 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szalek Petriego aseptycznych? 
Bardzo często pod pojęciem produktów sterylnych oferowane są przez wykonawców produkty nie 
sterylne o podwyższonym stopniu czystości to znaczy wyprodukowane w warunkach specjalnej 
czystości. Oznaczane są one jako STERILE A lub Aseptyczne. Dotyczy to na przykład takich 
produktów jak: szalki, pojemniki na próbki itp. Wyroby te są wystarczające do prowadzenia badań 
IVD (in vitro), o ile nie mają kontaktów z powłokami ciała człowieka. Nie są to jednak produkty, 
które przeszły zwalidowany proces sterylizacji z gwarancją uzyskania SAL>=6. Produkty 
Aseptyczne ( STERILE A) są istotnie tańsze od produktów sterylnych. 
Zamawiający dopuszcza aseptyczne, ale muszą być z wentylacją. 

Dotyczy pakietu 3 pozycja 7 
U Wykonawcy pod nr katalogowym 80-0100-X, który w pozycji 7 podał Zamawiający występuje 
pudełko na 96 końcówek typu Eppendorf o poj. do 200 µl, autoklawowalne. Natomiast opis podany 
przez Zamawiającego: „pudełko z pokrywą i denkiem na 192 końcówki: 200 µl autoklawowalne 
odpowiada nr katalogowemu  80-0200-X? 
Prosimy o wyjaśnienia: zaoferowania jakiego typu pudełka  Zamawiający oczekuję? 
Zamawiający zmienia nr katalogowy do opisu przedmiotu zamówienia na 80-200-X (czyli pudełka 
na 192 końcówki 
 
 
Zamawiający dokona odpowiednich zmiany treści  SWIZ 

 
 

 


