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Politechnika Gdańska       Gdańsk, dnia 21.05.2013r. 

Wydział Chemiczny 

   

Pytania dotycz ące treści SIWZ do post ępowania nr  ZP/174/008/D/13 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę materiałów laboratoryjnych i naczyń do hodowli komórkowej. 
 

Zamawiający informuje, że  w dniu 17-05.13r. wpłynęły do Zamawiającego pytanie od Wykonawcy, 
dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następującej treści: 

Dotyczy Rozdziału IV 

Prosimy o sprecyzowanie czy dla części 2 okres trwania umowy wynosi 6 m-cy? 

Odp . Dla pakietu 1 umowa trwa 6 miesięcy  

Dotyczy Rozdziału XVI 
Czy zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. Wyrobów z dokładnością do trzech 
miejsc po przecinku? 

Zgodnie z orzecznictwem Zespołu  Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów – syg. Akt UZP/ZO/0-
2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów 
masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną 
transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)”. 
Odp. Zamawiający w formularzu  cenowym umieścił  „wartość brutto”  
 

Pytania dotycz ące projektu umowy: 
Dotyczy § 4 ust. 3 
Prosimy o wykreślenie z umowy zapisu § 4 ust. 3 „Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić 
Zamawiającego o gotowości do dostawy w formie telefonicznej lub faksem na co najmniej 24 godz. przed 
planowaną datą dostawy” 
Odp . Zamawiający nie zmienia zapisu umowy. 
 
Dotyczy § 4 ust. 11 

Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu, w którym Wykonawca ma załatwić reklamację na termin realny tj.  
- dla reklamacji jakościowych - realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 7 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. 
Odp . Zamawiający dopuszcza zmianę  terminu rozpatrzenia reklamacji. 
 
Dotyczy § 4 ust. 14 

Z uwagi specjalne ceny oferowane Zamawiaj ącemu przez wykonawców, kalkulowane na podstawie 
ilości podanych przez Zamawiaj ącego w przetargu, czy Zamawiaj ący nie rozwa ży mo żliwo ści zmiany 
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zapisu na: „Zamawiaj ący zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji Umowy, jednak 
niezrealizowana warto ść umowy nie mo że być większa ni ż 20% warto ści umowy”.  

Odp.  Zamawiający zmieni zapis umowy : Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji 
Umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 25% wartości umowy”.  
 
Dotyczy § 6 ust. 1 pkt. a 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,1 % wartości 
niezrealizowanej części ZAMÓWIENIA za każdy dzień opóźnienia, z uwagi na nieadekwatność ich 
wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?  
Wprawdzie nie istnieją przepisy ściśle regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości 
kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności, a nadto czynić zadość 
zasadom współżycia społecznego. Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji 
ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do 
Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w 
momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej przekracza wartość zapłaty należną Wykonawcy za 
dostarczony towar.  Nadto liczenie kary umownej od wartości całej umowy jest wysoce niesprawiedliwe i 
narusza w/w zasady z uwagi na fakt, iż wartość ta jest wartością czysto teoretyczną i bardzo często różni się 
od faktycznej wartości wykonanej umowy. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu 
cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik 
może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. 
Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie gdy 
będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania 
tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.    
Liczenie kar od wartości całej umowy / całego ZAMÓWIENIA jest w stosunku do wykonawcy działaniem 
niesprawiedliwym i na jego szkodę, gdyż wykonawca, który spóźnił się z dostawą o wartości np. 500 zł., 
będzie obciążony karą liczoną od wartości np. 50000 zł., a zatem niewspółmierną do przewinienia. To tak, 
jakby wykonawca liczył Zamawiającemu odsetki za nieterminowe płatności od wartości całej umowy, a nie od 
wartości nieuregulowanej w terminie faktury. Na taką sytuację Zamawiający nie wyraziłby zgody, dlaczego 
więc Wykonawca ma być obciążany karami liczonymi od całej wartości umowy tj. od wartości towarów 
dostarczonych w terminie + od towarów, na które jeszcze Zamawiający nie złożył zamówienia? 
Odp . Kary dotyczą pakietu 2,3,4 - są to dostawy jednorazowe 
 
Dotyczy § 6 ust. 1 pkt. b 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,1 % wartości 
niezrealizowanej części ZAMÓWIENIA za każdy dzień opóźnienia, z uwagi na nieadekwatność ich 
wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?  
 
Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar 
Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od 
Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może 
ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar. 

Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. 
Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do 
wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość 
kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie 
kary umownej w wysokości 1% jest wysoce niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna wysokość 
odsetek, którą Zamawiający narzuca, może zostać uznana za świadczenie nienależne, dające w skali roku 
odpowiednio, 365%, wartości zamówionej dostawy. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 
Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części 
dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco 
wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych  
w momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne 
celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.    
Odp . Kary dotyczą pakietu 2,3,4 - są to dostawy jednorazowe 
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Pytania dotycz ące opisu przedmiotu zamówienia z Zał ącznika nr 2 do SIWZ: 

Dotyczy Pakietu 1 i 2 

Ze względu na różny sposób konfekcjonowania wyrobów w różnych firmach, czy Zamawiający wyrazi zgodę 
na zaoferowanie innych wielkości opakowań   niż te podane w formularzu cenowym. Oczywiście wszelkie 
przeliczenia pozostaną zgodne z Państwa wymaganiami w formularzu cenowym lub w formularzu cenowym 
zostaną odpowiednio naniesione poprawki w wielkości opakowań i ilości zamawianych sztuk, w taki sposób, 
aby całkowita ilość sztuk była zgodna z określonym w SIWZ zapotrzebowaniem na dany produkt. Do oferty 
dołączymy dodatkowo informację o rodzaju spakowania oferowanych przez nas wyrobów. 

Odp . Zamawiający dopuści złożenie oferty, która  pozwala porównać wartości złożonych ofert wg formularza 
cenowego 

Dotyczy Pakietu 1 pozycja 3 i Pakiet 3 pozycja 1 

W związku z tym, że torebki o podanym przez Państwa nr katalogowym: 24-710-2  posiadają wymiary 7x10, 
prosimy o dopuszczenie torebek o wym.: (7x10 cm) na próbki, z zamknięciem typu "snap", z przezroczystego 
PE. 

Odp . Zamawiający dopuszcza torebki o wym.7x10 

 

 


