Katowice, dnia 05 października 2018 r.
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia
Przedmiot zamówienia:
Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych i mikrobiologicznych dla Instytutu Ekologii Terenów
Uprzemysłowionych. Znak sprawy: ZP/10/PN/BL/2018.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z
2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp, w odpowiedzi na pytania Wykonawców Zamawiający
udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie 1. Dotyczy części IV poz. 14. Specyfikacji techniczno – cenowej, stanowiącej zał. nr 1.1 do
SIWZ.
Podany przez Zamawiającego w poz. 14 nr kat.– M9250 dotyczy produktu o nazwie –
Hemoglobin from bovine blood. Produkt o nazwie – Magnezu chlorek sześciowodny, znajduje
się pod numerem kat. M9272-500G. Czy Zamawiający w poz. 14 miał na myśli produkt o nr
kat. M9272-500G?
Odpowiedź: W poz. 14 części IV Zamawiający podał nieprawidłowy numer katalogowy dla produktu
Magnezu chlorek sześciowodny o właściwym nr kat. M9272-500G. Zamawiający
zmodyfikował specyfikację techniczno-cenową, stanowiącą załącznik nr 1.1. do SIWZ w
zakresie pozycji 14, części IV. Modyfikacja została opublikowana w dniu 05.10.2018 r. na
stronie internetowej Zamawiającego.
Pytanie 2. Dotyczy części II SIWZ, Rozdział 13, pkt. 13.5.
Czy Zamawiający dopuszcza jako dokument równoważny certyfikat ISO 13485:2016 oraz ISO
9001:2015 jako dowód na to, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania wyszczególnione
w SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza certyfikat ISO 13485:2016 oraz ISO 9001:2015 jako dokument
równoważny do opisanego w pkt. 13.5 SIWZ.
Pytanie 3. Dotyczy części II SIWZ, Rozdział 13, pkt. 13.10, pkt. 13.10.2 oraz załącznik nr 3, §1 ust. 9,
pakiet XI.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu dostarczenia wraz z każdą
pierwszą dostawą kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i na samodzielne pobranie
przedmiotowych dokumentów bezpośrednio ze strony wykonawcy, do której Zamawiający
ma całodobowy bezpłatny dostęp? Posiadany przez Wykonawcę program do fakturowania
nie pozwala zaznaczyć, czy dostarczany towar jest wysyłany do Zamawiającego po raz
pierwszy czy nie.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na samodzielne pobranie przedmiotowych dokumentów
bezpośrednio ze strony wykonawcy. Zamawiający zmodyfikował wzór umowy stanowiący
Załącznik nr 3 do SIWZ w zakresie §1 ust. 9. Modyfikacja została opublikowana w dniu
05.10.2018 r. na stronie internetowej Zamawiającego.
Pytanie 4. Dotyczy części II SIWZ, Rozdział 13, pkt. 13.15.
Zwracamy się z uprzejmą prośba o wykreślenie zapisu w odniesieniu do pakietu nr XI.
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu w części II SIWZ, Rozdział 13, pkt.
13.15. w odniesieniu do pakietu XI.
Pytanie 5. Dotyczy części II SIWZ, Rozdział 13, pkt. 13.15 oraz załącznik nr 3, §1 ust. 7.
W przypadku gdy Zamawiający nie wyrazi zgody na wykreślenie zapisu, czy Zamawiający
wyrazi zgodę na dostarczenie produktów z następującymi terminami ważności:



pozycje: 1, 3-5 – min. 4 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego
pozycja 2: min. 7 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego

Uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników – nie można
określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SIWZ. Oferowane terminy
ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie produktów wymienionych w pakiecie XI z
terminami ważności:



pozycje: 1, 3-5 – min. 4 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego
pozycja 2: min. 7 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego

Zamawiający zmodyfikował wzór umowy stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ w zakresie §1
ust. 7. Modyfikacja została opublikowana w dniu 05.10.2018 r. na stronie internetowej
Zamawiającego.
Pytanie 6. Czy dla Pakietu XI zamawiający może odstąpić od wymogu dostarczania certyfikatów
kontroli jakości z datą ważności produktów, są one do pobrania ze strony internetowej
wykonawcy.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie wymogu dostarczania certyfikatów kontroli
jakości w zakresie pakietu XI.
Pytanie 7. Dotyczy §6 ust. 1 pkt. 1.1 wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikacje postanowienia umownego na:
„w przypadku nieuzasadnionego rozwiązania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umową w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części
dostawy.”?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów §6 ust. 1 pkt. 1.1 wzoru umowy, który
stanowi załącznik nr 3 do SIWZ na brzmienie zaproponowane przez Wykonawcę.
Pytanie 8. Dotyczy §6 ust. 1 pkt. 1.2 wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikacje postanowienia umownego na:
„w razie nieterminowego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu kary umowne za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w spełnieniu
świadczenia – w wysokości 0,2% wartości brutto produktu, którego dotyczy opóźnienie,
liczony od dnia terminu dostawy, o którym mowa w § 2 ust. 3;”?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów §6 ust. 1 pkt. 1.2 wzoru umowy,
który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ na brzmienie zaproponowane przez Wykonawcę.
Pytanie 9. Dotyczy §6 ust. 1 pkt. 1.3 wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:
„w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w § 7 ust.
2 lub 4 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto
pozostałej do realizacji części umowy.”?
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów §6 ust. 1 pkt. 1.3 wzoru umowy, który
stanowi załącznik nr 3 do SIWZ na brzmienie zaproponowane przez Wykonawcę.
Pytanie 10. Dotyczy §6 ust. 1 wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
Czy Zamawiający dopuści zmianę określenia "opóźnienie" na "zwłoka"?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów §6 ust. 1 wzoru umowy. który stanowi
załącznik nr 3 do SIWZ na brzmienie zaproponowane przez Wykonawcę. Zamawiający
zmodyfikował wzór umowy stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ w zakresie §1 ust. 9.
Modyfikacja została opublikowana w dniu 05.10.2018 r. na stronie internetowej
Zamawiającego.
Pytanie 11. Dotyczy §6 wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO dostawy?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów §6 wzoru umowy, który stanowi
załącznik nr 3 do SIWZ na brzmienie zaproponowane przez Wykonawcę.
Pytanie 12. Dotyczy §6 ust. 1 pkt. 1.1 wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 10%
wartości netto umowy?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów §6 ust. 1 pkt. 1.1 wzoru umowy,
który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ na brzmienie zaproponowane przez Wykonawcę.
Pytanie 13. Czy Zamawiający dopuści e-mailowy sposób porozumiewania w przypadku reklamacji?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w przypadku reklamacji porozumiewanie się za pośrednictwem
poczty elektronicznej.
Pytanie 14. Czy Zamawiający dopuści możliwość załączenia obszernej dokumentacji przetargowej w
postaci plików nagranych na płycie CD wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność
kopii na płycie z elektronicznymi pierwowzorami?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza załączenia dokumentacji przetargowej w postaci plików
nagranych na płycie CD wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność kopii na płycie z
elektronicznymi pierwowzorami.
Zgodnie z pkt. 9.2. SIWZ forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z
załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów składanych w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia z postępowania, oświadczeń i dokumentów potwierdzających
spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez
zamawiającego oraz pełnomocnictw.
Wraz z ofertą Wykonawca składa:
-

aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków
udziału w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 (Część A) do SIWZ;
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające brak podstaw do
wykluczenia z postępowania – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 (Część B) do SIWZ;
w przypadku oferowania równoważnych produktów w celu wykazania, że oferowane
dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego aktualne na dzień
składania ofert oświadczenie – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

Zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę oświadczenia własnego, potwierdzającego
wstępnie spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z
postępowania (zwanego dalej: „oświadczenie własne”) w postaci elektronicznej opatrzonej
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kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z instrukcją zamieszczoną w Części IV pkt.
22.4 SIWZ – Zasady przygotowania oferty.
Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oświadczeń własnych przez
wykonawcę, jest poczta elektroniczna.
UWAGA! Złożenie oświadczenia na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne,
nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

DYREKTOR IETU
dr hab. inż. Jan Skowronek
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