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     Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 
     ogłoszonym w Biuletynie UZP w dniu 12.11.2013r 
     nr ogłoszenia  458624 -2013 i na stronie internetowej 
     www.dzp.pg.gda.pl oraz w siedzibie Zamawiającego 
 
 
                     ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ  
                                DO POSTĘPOWANIA NR   ZP/443/008/D/13 
DOTYCZY: 
Post ępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowad zonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na  „sukcesywn ą dostaw ę odczynników chemicznych oraz ” ZP/443/008/D/13 
 
 Zamawiający informuje, że w dniu  14.11.2013r.  wpłynęło pytanie Wykonawcy dotyczące treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia dotyczące ZP/484/008/D/13   o następującym brzmieniu: 
 
Pytanie: 

Pytania dotyczące projektu umowy: 

Dotyczy § 4 ust. 3 

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. 

Odpowiedź; 

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody 

Dotyczy § 4 ust. 6 oraz ust. 7 

Z uwagi specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na 

podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy Zamawiający nie rozważy 

wprowadzenia do wzoru umowy zapisu: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej 

realizacji Umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% 

wartości umowy”? 

Odpowiedź; 

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody 

 

Dotyczy § 4 ust.11 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z „7 dni” na „7 dni roboczych”? 

 

Odpowiedź: 



Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

Dotyczy § 5 ust.1 

W związku z tym, iż umowa zawierana jest z wykonawcą na okres ~12 miesięcy, a zamówienia 

Zamawiający będzie składał sukcesywnie, czyli według aktualnych potrzeb, czy nie zasadne 

byłoby skrócenie terminu ważności dostarczanego towaru dla Części 3, do np. 9 m-cy? 

Odpowiedź; 

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody 

 

Dotyczy § 6 ust 1a) i 1b) 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z „0,1% ceny brutto” na „0,1% ceny brutto 

niedostarczonej partii towaru”? 

Odpowiedź; 

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody 

 

Dotyczy § 7  

Czy Zamawiający w celu uelastycznienia umowy i umożliwienia dokonania zmian w jej treści w 

szczególnych przypadkach, których na etapie zawierania umowy nie jest w stanie przewidzieć, 

wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy paragrafu o następującej treści: 

 

1. Zmiana umowy jest dopuszczalna w przypadku: 

 

a) wstrzymania, zaprzestania produkcji, wycofania z obrotu wyrobu stanowiącego przedmiot 

zamówienia bądź braku wyrobu z innych przyczyn, nie zawinionych przez Sprzedawcę. 

Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić na piśmie Kupującego, podając 

przyczynę braku wyrobu wraz z informacją o wszystkich odpowiednikach brakującego 

wyrobu występujących w obrocie oraz zobowiązany jest zaproponować Kupującemu 

dostarczanie odpowiednika brakującego wyrobu po cenie nie wyższej od ceny podanej w 

ofercie. Odpowiednik brakującego wyrobu musi posiadać takie same parametry oraz co 

najmniej taką samą jakość co wyrób zastępowany.  

b) obniżenia ceny lub innych zmian korzystnych dla Kupującego. 

c) w przypadku, gdy zmiany dotyczą nieistotnych postanowień umowy, tj. zmian, o których 

wiedza na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie miałaby wpływu na krąg 

podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia czy też wynik postępowania 

przetargowego. 

d) zmian cen brutto wynikających ze zmiany stawek podatku VAT na skutek urzędowej 

zmiany przepisów celnych i podatkowych.  

 

2. Zmiany umowy, o których mowa pkt. a, b, c  dokonywane są w drodze aneksu do umowy. 

3.  Warunkiem dokonania zmiany umowy jest wystąpienie przez stronę zainteresowaną 

wprowadzeniem zmian do umowy z pisemnym wnioskiem zawierającym proponowane 

zmiany wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym. Do wniosku powinien być dołączony 

projekt aneksu do umowy. 

4. Zmiana umowy polegająca na zmianie wynagrodzenia zgodnie z  pkt. d) wynikająca ze 

zmiany podatku VAT, nie wymaga aneksu do umowy. 

 

 



Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia z CZĘŚCI nr. 3: 

Dotyczy pozycji 16 

Czy Zamawiający miał na myśli probówki o poj. 11 ml (sr16x100 mm) okrągłodenne, z PS z 

korkiem, pakowane po 5 sztuk, sterylne, 200 sztuk w opakowaniu?  

Czy Zamawiającemu chodzi o łącznie 2000 szt probówek? Czyli 10 opakowań po 200 sztuk 

probówek, wewnątrz pakowanych po 5 sztuk? 

 

Odpowied ź: 
Zamawiaj ącemu chodzi  o 10 opakowa ń po 200 sztuk probówek,  wewn ątrz pakowanych po 5 
szt.(łącznie 2000szt. probówek) 
 


