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Politechnika Gda ńska                                                                            Gdańsk, dnia 03.02.2015r. 
Wydział Chemiczny 
 
 
 

Wykonawcy bior ący udział w post ępowaniu 
Ogłoszonym w Biuletynie Zamówie ń Publicznych 

Nr ogłoszenia 19554-2015, data zamieszczenia 28.01. 2015r. i 
na stronie internetowej www.dzp.pg.gda.pl  oraz w siedzibie 

Zamawiaj ącego. 
 
 

DOTYCZY: Przetargu nieograniczonego na sukcesywn ą dostaw ę odczynników chemicznych oraz 
akcesoriów laboratoryjnych do Magazynu Wydziału Che micznego 

Nr sprawy:  ZP/14/008/D/15 

 
 
Zamawiający, Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny, informuje że w dniu 30.01.2015r. wpłynęły do 
Zamawiającego pytania następującej treści: 
 
 
SIWZ: 
Pytanie 1. Dotyczy rzeczowo –cenowego – zał ącznik nr 2b do SIWZ. 
W związku z tym, że Ustawa z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z dn. 2010r Nr 107 poz. 
679 z późn. zm.) nie używa i nie definiuje pojęcia „producent”, natomiast w ogólnym zrozumieniu tego słowa, 
producent to jednostka produkująca fizycznie towar (fabryka, zakład produkcyjny), nie biorącą bardzo często 
udziału w procesie wprowadzenia produktu na rynek i nie biorąca za niego odpowiedzialności,  czy 
Zamawiający wymaga podania w formularzu cenowym w kolumnie „Opis oferowanego przedmiotu zamówienia: 
producent, nr kat.” nazwy Wytwórcy, bowiem to Wytwórca jest podmiotem odpowiedzialnym za projektowanie, 
wytwarzanie, pakowanie i oznakowanie wyrobu przed wprowadzeniem go do obrotu pod nazwą własną, 
niezależnie od tego, czy te czynności wykonuje on sam, czy w jego imieniu inny podmiot, odpowiada za produkt 
na rynku, wystawia na wyrób medyczny deklarację zgodności, czyli oświadczenie stwierdzające na jego 
wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi? 
Odpowied ź: 
Zamawiaj ący wymaga podania nazwy Wytwórcy (podmiotu odpowied zialnego). 
 
Projektu umowy: 
Dotyczy § 2. Pytanie 1 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy 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. 
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Odpowied ź: 
Nie, Zamawiaj ący nie wyra ża zgody. 
 
Dotyczy § 7 
W zawiązku z tym, iż Strony umowy nie mają wpływu na urzędowe zmiany stawek podatku VAT, czy 
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany stawek podatku VAT, w przypadku zmian przepisów 
podatkowych i celnych w trakcie trwania umowy?  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy paragrafu z zapisem „W przypadku urz ędowej zmiany 
stawki VAT, uwzgl ędnienie nowej stawki nast ąpi automatycznie w dacie okre ślonej przez przepisy 
wprowadzaj ące zmian ę stawki VAT, bez konieczno ści zawierania odr ębnego aneksu. W tej sytuacji ceny 
jednostkowe brutto ulegn ą zmianie proporcjonalnie do zmiany stawki podatku V AT, przy 
niezmienionych cenach jednostkowych netto.” ? 
 
Odpowied ź: 
Tak, Zamawiaj ący dokona stosownych zmian w siwz. 
 
Dotyczy § 4 ust. 2 
Z uwagi na fakt iż termin realizacji dostaw jest kryterium oceny ofert czy nie zasadne byłoby wykreślenie z 
projektu umowy konkretnej ilości dni wpisanych przez Zamawiającego („w terminie nie dłuższym niż 14 dni”)? 
Różni Wykonawcy mogą zaoferować różne terminy realizacji dostaw. 
Odpowied ź: 
Nie. Zamawiający nie wykreśli zapisu. 
 
Dotyczy § 4 ust. 4 
Z uwagi na specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na podstawie ilości 
podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy Zamawiający nie rozważy możliwości zmiany zapisu na: 
„Zamawiaj ący zastrzega sobie prawo do cz ęściowej realizacji Umowy, jednak niezrealizowana war tość 
umowy nie mo że być większa ni ż 20% warto ści umowy”? 
 
Odpowied ź: 
Nie, Zamawiający nie zmieni zapisu. 
 
Dotyczy § 4 ust. 7 
Prosimy o wyjaśnienie czy nie nastąpiła omyłka pisarska w treści ww. paragrafu? Znalazły się w nim zapisy „do 
SIWZ laboratoryjnych wyrobów szklanych”, „Zamawiający może zwiększyć zakup poszczególnych wyrobów 
szklanych”. Przedmiotem postępowania nie są wyroby szklane. 
Odpowied ź: 
Tak, wystąpiła pomyłka i Zamawiający dokona stosownej zmiany w siwz. 
 
Dotyczy § 4 ust. 9 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na podawanie na opakowaniu nazwy wytwórcy zamiast 
nazwy producenta? 
Ustawa z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z dn. 2010r Nr 107 poz. 679 z późn. zm.) nie 
używa i nie definiuje pojęcia „producent”, natomiast w ogólnym zrozumieniu tego słowa, producent to jednostka 
produkująca fizycznie towar (fabryka, zakład produkcyjny), nie biorącą bardzo często udziału w procesie 
wprowadzenia produktu na rynek i nie biorąca za niego odpowiedzialności. To wytwórca jest podmiotem 
odpowiedzialnym za projektowanie, wytwarzanie, pakowanie i oznakowanie wyrobu przed wprowadzeniem go 
do obrotu pod nazwą własną, niezależnie od tego, czy te czynności wykonuje on sam, czy w jego imieniu inny 
podmiot, odpowiada za produkt na rynku, wystawia na wyrób medyczny deklarację zgodności, czyli 
oświadczenie stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami 
zasadniczymi. 
Odpowied ź: 
Tak. Zamawiający wyraża zgodę. 
 
 
 
Dotyczy § 4 ust. 13 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu z „7 dni” na „7 dni roboczych”? 
Odpowied ź: 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
Dotyczy § 5 ust. 1 
Prosimy o wyjaśnienie czy nie zasadne byłoby skrócenie wymaganego przez Zamawiającego terminu 
udzielanej gwarancji dostarczanego towaru  w części 3 do np. 9 m-cy? 
Nie widzimy podstaw dostawy towaru z terminem gwarancji wynoszącym 12 miesięcy od daty odebrania 
przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, bowiem zgodnie z zapisemi Umowy zamawiający będzie dokonywał 
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zamówień sukcesywnie w miarę aktualnych potrzeb w ciągu trwania umowy tj. 24 m-cy., zatem nie ma 
niebezpieczeństwa, iż Zamawiający zakupi towar, który nie zdąży zużyć w terminie jego ważności wynoszący 
np. 9 m-cy. 
Jakie jest, zatem uzasadnienie postawionego w SIWZ wymogu, iż dostarczany towar ma posiadać termin 
ważności wynoszący 12 miesięcy od daty odebrania przedmiotu umowy bez zastrzeżeń i czy Zamawiający nie 
uważa, iż termin 9 m-czny, jest terminem wystarczającym dla prawidłowego użytkowania przedmiotu 
zamówienia? 

Odpowied ź: 

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”? 

Odpowied ź: 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Dotyczy § 6 ust. 1c 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę zapisu „(…) w wysokości 10% ceny brutto 
określonej w § 2 ust. 1” na „(…) w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części 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. 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.    
Dlaczego Wykonawca ma ponosić koszt ewentualnej kary liczonej od wartości umowy, jeśli np. wykonał ¾ 
umowy prawidłowo 
 
Odpowied ź: 
 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Dotyczy § 6 ust. 3 
Pytanie 1 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 
„10% ceny brutto określonej w w § 2 ust. 1 niezrealizowanej części umowy”? 
 
Odpowied ź: 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 2 
Prosimy o doprecyzowanie zapisu § 6 ust. 3 umowy poprzez dodanie zapisu, że w przypadku naliczenia kary 
opisanej w tym ustępie nie będzie naliczana kara opisana w § 6 ust. 1c, ze względu na fakt, że podstawą do 
naliczenia obu kar może być ta sam podstawa faktyczna, co oznaczało by obciążenia Wykonawcy kara łączna 
w wysokości 30% wartości umowy? 
Odpowied ź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 
 
Opisu przedmiotu zamówienia: 
Dotyczy cz ęść 3 pozycja 2 
Pytanie 1 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania probówek typu Eppendorf z podziałką 0,1; 0,5; 
1,0; 1,5 ml? 
Informujemy, że probówki o wskazanym przez Zamawiającego numerze katalogowym  posiadają podziałkę 
0,1; 0,5; 1,0; 1,5 ml.  
Odpowied ź: 
Zgodnie z numerem katalogowym. 
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Pytanie 2 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania probówek typu Eppendorf z płaski 
zatrzaskowym, zintegrowanym z probówką wieczkiem, dzięki któremu możliwe jest opisywanie próbki na 
wierzchniej stronie korka oraz z zamknięciem typu Safe Lock? 
Bezpieczne zamknięcie tzw. Safe Lock uniemożliwia przypadkowemu otwarciu się probówki np. podczas jej 
wirowania przy wysokich obrotach.  
 
Odpowied ź: 
Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania probówek typu Eppendorf z płaskim zatrzaskowym, zintegrowanym z 
probówką wieczkiem, dzięki któremu możliwe jest opisywanie próbki na wierzchniej stronie korka oraz z 
zamknięciem typu Safe Lock. 
 
Dotyczy cz ęść 3 pozycja 10 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania końcówek o poj. 0,1 µl do 10 µl? 
Informujemy, że końcówki o wskazanym przez Zamawiającego numerze katalogowym  to końcówki o poj. od 
0,1 µl do 10 µl. 
 
Odpowied ź: 
Zgodnie z numerem katalogowym. 


