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Poznań,    10.08.2018 r. 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego  na zakup odczynników, wzorców, materiałów filtracyjnych. 

 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zawierające następujące pytania: 

 

Wniosek nr 1 

 

Pytanie nr 1: 

PAKIET IV: 
-dostawa na adres ul. Wyszyńskiego 3a, 62-510 Konin: 
1. Poz.43:  Wzorzec PCB (PCB28, PCB52, PCB101, PCB118, PCB138, PCB 153, PCB180) – w opisie produktu 
wymagają Państwo wzorca o stężeniu po 100ug/ml w izoheksanie, natomiast wskazany numerem 
katalogowym produkt DRE-L20030300IO jest wzorcem o stężeniu 10 µg/mL w Izooktanie. Uprzejmie 
prosimy o sprecyzowanie, którą informację traktować jako wiążącą, opis przedmiotu, czy wskazany numer 
katalogowy? 
Odpowiedź: 
Wzorzec 100ug/ml w izoheksanie 
 
Pytanie nr 2: 

WZÓR UMOWY: 
1. W punkcie §7 p. 5 umowy widnieje zapis: „W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego istniejących 
wad, Zamawiający powiadomi o tym Wykonawcę drogą e-mailową na adres: ……………………… . Wykonawca 
zobowiązuje się do usunięcia wad na własny koszt lub w przypadku, gdy wady nie są możliwe do usunięcia, 
dokona wymiany towaru na nowy, maksymalnie w ciągu 21 dni od wysłania przez Zamawiającego 
zawiadomienia o stwierdzeniu wad.” 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu wymiany reklamowanego towaru z 21 dni na 35 dni? 
Uzasadnienie: Nie wszystkie oferowane produkty znajdują się na stałe na stanie w naszym magazynie 
centralnym, w związku z czym 21 dniowy termin wymiany jest niemożliwy do dotrzymania, realnym 
natomiast jest termin do 5 tygodni (35 dni). 
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Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na 35 dni. W §7 ust. 5 zmianie ulega termin z 21 dni na 35 dni. 
 
Pytanie nr 3: 

2. W punkcie §8 p. 1 umowy widnieje zapis:  „1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu 
kar umownych: 
1) W przypadku opóźnienia w wykonaniu całości przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200,00 zł za każdy dzień 
opóźnienia, 
2) W przypadku opóźnienia w wykonaniu, w wykonaniu reklamacji, o której mowa w §2 ust. 7, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia, 
3) Za każdy dzień opóźnienia, do 14 dnia włącznie, w sytuacji, o której mowa w §7 ust. 6, w wysokości 50,00 
zł za każdy dzień opóźnienia, 
4) W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia całkowitego 
określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, 
5) W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia całkowitego 
określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy.” 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na (taki, jaki widniał w Państwa wzorze umowy przed 
rokiem): 
„1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych: 
1) Za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,3% wartości brutto 
niedostarczonej części przedmiotu umowy, ale nie więcej niż 10 % wartości niedostarczonego przedmiotu 
zamówienia. 
2) Za każdy dzień opóźnienia, w wykonaniu reklamacji, o której mowa w §7 ust. 5, w wysokości 0,3% 
wartości brutto złożonej reklamacji, ale nie więcej niż 10 % wartości niedostarczonego przedmiotu 
zamówienia. 
3) Za każdy dzień opóźnienia, do 14 dnia włącznie, w sytuacji, o której mowa w §7 ust. 6, w wysokości 0,3% 
wartości brutto niedostarczonej części przedmiotu umowy, ale nie więcej niż 10 % wartości 
niedostarczonego przedmiotu zamówienia. 
4) Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% 
wynagrodzenia brutto niezrealizowanej części zamówienia.” 
 
Wyjaśnienie: Ze względu na specyfikę produktów i ich ilość w pakiecie IV, może zdarzyć się, że producent 
jakieś pozycji w danej chwili nie jest w stanie zaoferować ciągłości produktu, bądź przygotowanie nowej serii 
produktu przedłuży się o kilkanaście dni. Sytuacje takie są od nas całkowicie niezależne i nie możliwe do 
przewidzenia na obecnym etapie postępowania. W przypadku naliczania kar w wysokości 200zł za każdy 
dzień, nawet w sytuacji, gdy zamówienie zostanie zrealizowane w całości poza jednym produktem, może 
doprowadzić do sytuacji, że za kilku/kilkunasto dniowe opóźnienie jednego produktu o niewielkiej wartości 
zapłacimy kary nieadekwatne do przewinienia. 
Jeśli nie wyrażą Państwo zgody na kary liczone od konkretnej, niedostarczonej pozycji, tylko stałej kary za 
dzień, bez względu na wartość opóźnionego towaru, może nas lub innego wykonawcę z góry skazać na 
obciążenie wysokimi karami za zwłokę w dostawie materiałów i zaburzyć rachunek ekonomiczny tego 
kontraktu, a także ograniczyć liczbę Wykonawców startujących do udziału w postępowaniu. Kara ma 
zdyscyplinować Wykonawcę, niemniej jednak kary dotyczyć winny konkretnych, niedostarczonych na czas 
materiałów – adekwatnie do przewinienia. 
 
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie dokonuje zmiany SIWZ w tym zakresie. 
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Wniosek nr 2 

 

Pytanie nr 1: 

Dotyczy § 2 ust. 6 umowy. 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 2 ust. 6 umowy na następujące: 
„Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia towaru - zgodności ilości elementów oraz ich jakości w 
dniu dostawy. Odbiór jakościowy i ilościowy odbędzie się poprzez podpisanie przez strony protokołu 
zdawczo-odbiorczego”? 
Uzasadnienie: 
Zamawiający przewidział długi, 7-dniowy termin na sprawdzenie zgodności dostawy. Zamawiający powinien 
sprawdzić towar w dniu dostawy i podpisać lub odmówić podpisania protokołu odbioru z uwagi na fakt, że 
do czasu odbioru towaru przez Zamawiającego, odpowiedzialność za niego ponosi Wykonawca, a po 
dostarczeniu towaru do Zamawiającego Wykonawca nie będzie w stanie przez 7 dni kontrolować tego, co 
dzieje się z przedmiotem zamówienia. W tej sytuacji prosimy o dokonanie wnioskowanej zmiany. 
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie dokonuje zmiany SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie nr 2: 

Dotyczy § 6 umowy. 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści § 6 umowy na następującą: 
„Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne towarów, które 
istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy 
sprzedanej w tej samej chwili, oraz za wady prawne.” 
Uzasadnienie: 
Obecne brzmienie zapisu może sugerować, iż Wykonawca ma odpowiadać za wady przedmiotu umowy, 
nawet te, powstałe z winy Zamawiającego np. na skutek niewłaściwego użycia przedmiotu umowy. Stąd 
proponowana zmiana zapisu § 6 umowy, która odpowiada treści art. 559 i art. 5563 Kodeksu cywilnego. 
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie dokonuje zmiany SIWZ w tym zakresie. 
 
Wniosek nr 3 
 
Pytanie nr 1: 
Część: Pracownia LB (str. nr 2) 
W poz. 1 Zamawiający podał nr kat. produktu. Produkt ten nie występuje w opakowaniach o żądanej 
pojemności 250 ml. Czy Zamawiający zgadza się na dostawę produktu w opakowaniach 1 l (najmniejsze 
dostępne)? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający wyraża zgodę 
 
W poz. 4 Zamawiający podał nr kat. produktu oraz pojemność opakowania 1 l. Czy Zamawiający wyraża 
zgodę na dostawę wskazanego produktu w opakowaniach 500 ml? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający wyraża zgodę 
 
Pytanie nr 2: 

Część: Pracownia LO (str. nr 3 i 4) 
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W poz. 17 Zamawiający podał nr kat. produktu. Produkt ten nie spełnia jednak wymagań podanych w opisie 
(ULTRANAL ultraczysty). Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostawę produktu o wskazanym w zapytaniu nr 
kat. i specyfikacji producenta (Kwas azotowy 65% CZDA, ODCZ. FP)? 
Odpowiedź: 
Właściwy numer katalogowy POCH 529602839 
 
Wskazany w poz. 44 nr kat. produktu nie zgadza się z podanym opisem. Nr kat. wskazuje na produkt firmy 
Chempur (trietyloamina bezwodna czda). Opis wskazuje na produkt firmy Avantor (trietanoloamina czda). 
Proszę o doprecyzowanie którego produktu żąda Zamawiający. 
Odpowiedź: 
Dopuszcza się zarówno produkt firmy Chempur jak i produkt firmy Avantor 
  
Pytanie nr 3: 

Część: Pracownia LL (str. nr 10 i 11) 
 W poz. 1 Zamawiający podał nr kat. produktu oraz pojemność opakowania 1 l. Czy Zamawiający wyraża 
zgodę na dostawę wskazanego produktu w opakowaniach 500 ml? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający wyraża zgodę 
 
W poz. 27 Zamawiający podał nr kat. produktu. Produkt ten nie spełnia jednak wymagań podanych w opisie 
(extra pure). Nr kat. wskazuje na produkt o następującej nazwie: Wodoru nadtlenek 30% do analizy, ACS, 
ISO. Produkt zgodny z podanym opisem (Wodoru nadtlenek 30% extra czysty) ma nr kat HI0135. Proszę o 
doprecyzowanie którego produktu żąda Zamawiający. 
Odpowiedź: 
Wodoru nadtlenek 30 % extra czysty, nr kat. HI0135 
 
Wniosek nr  4 
 
Pytanie nr 1: 
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający w pakiecie 1 w pozycji 5 (dostawa do pracowni w 
Koninie) miał na myśli Eter naftowy (30-600C) –  do analiz śladowych GC numer katalogowy JTB-9265.2500 czy 
Dichlorometan do analizy pozostałości organicznych numer katalogowy JTB-9264.2500? Podany przez 
zamawiającego numer katalogowy odnosi się do Dichlorometanu natomiast w opisie przedmiotu zamówienia 
jest umieszczony Eter naftowy. 
Odpowiedź: 
Eter naftowy numer katalogowy JTB-9265.2500 
 
 
 

    Wielkopolski Wojewódzki Inspektor 
    Ochrony Środowiska 

    Waldemar Kołaski 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
Nr 1 – opis przedmiotu zamówienia po zmianach – Pakiet nr I 
Nr 2 – opis przedmiotu zamówienia po zmianach – Pakiet nr II 


