
 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

W związku z pojawieniem się pytań do postępowania konkursowego nr 8/2020 - IPF/YKL-

40/ARG/PRECIOUS/DUBs:  „ Sukcesywne zaopatrzenie laboratoriów chemicznych Discovery w Łodzi, 
Discovery i Development w Warszawie w materiały BHP dostawa 3 (bądź mniej) x w tygodniu przez 
okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy” 

publikujemy odpowiedzi na niejasności, które pojawiły się do wyznaczonego terminu na składanie 
zapytań w zakresie przedmiotu i formalnych zapisów zamówienia tj. do 05.03.2020 do godz.: 15:00 

 

1) PYTANIE: Czy Zamawiający zgodzi się aby  ewentualne kary były niższe i wynosiły 0,2%  
wartości niezrealizowanej części dostawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia?  
Wysokość kar powinna być ustalona tak aby zapewnić prawidłowy  proces dostarczenia 

towaru , nie powinny one  służyć wzbogaceniu się Zamawiającego  z tego tytułu a  w naszej 
ocenie kary te  odbiegają znacząco od standardowej praktyki. 
 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wysokości kar umownych. 
Wykonawca ma możliwość dowolnego zadeklarowania terminu dostawy, stosownie do swoich 
możliwości. Termin ten jest punktowany, dopiero zadeklarowanie terminu dostawy powyżej 
21 dni od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji skutkuje otrzymaniem 0 punktów 
w tym kryterium (na 10 punktów możliwych). Wskazanie terminu realizacji dłuższego niż 21 
dni nie powoduje automatycznego odrzucenia oferty. Przyjmując, że zadeklarowany termin 
realizacji dostaw będzie wynosił 22 dni, kary umowne liczone będą dopiero od 38 dnia.  
 

Mając na uwadze ciążące na nas obowiązki wynikające z realizacji projektów dofinansowanych 
ze środków publicznych zapewnienie terminowości dostaw ma znaczenie dla prawidłowej 
realizacji zaplanowanych w projektach prac. Ponadto kara umowna nie może być symboliczna. 

Zgodnie z orzecznictwem KIO (z którego korzystamy w tym wypadku pomocniczo), bardzo 
istotna jest jej funkcja prewencyjno-wychowawcza, z punktu widzenia której kara umowna ma 
stanowić zaporę do dokonywania naruszeń, a skuteczną barierą będzie wtedy, kiedy jej 

dolegliwość będzie miała znaczenie, w sensie finansowym, dla wykonawcy. 
 

2) PYTANIE: W związku z wystąpieniem epidemii koronawirusa i aktualną sytuacją na rynku 
zmuszeni jesteśmy do zadania następujących pytań :  
1. Pakiet 1 część 1 :  

Pozycje 1-8 oraz 11-12 : 

- Czy zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu dostawy dla wyżej wymienionych 
produktów ?  
- Czy zamawiający w przypadku złożenia oferty dopuszcza możliwość składania zamówień w 
momencie gdy produkty pojawią się na stanach magazynowych o czym zostanie 

poinformowany ? 

2. Pakiet 1 część 2 :  
Pozycje 1-5 :  



 

 

 

 

 

- Czy zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu dostawy dla wyżej wymienionych 
produktów ?  
- Czy zamawiający w przypadku złożenia oferty dopuszcza możliwość składania zamówień w 
momencie gdy produkty pojawią się na stanach magazynowych o czym zostanie 
poinformowany ? 

3. Pakiet 2 część 2 :  
Pozycje 1-7 oraz 9-12     

Pozycje 1-5 :  

- Czy zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu dostawy dla wyżej wymienionych 
produktów ?  
- Czy zamawiający w przypadku złożenia oferty dopuszcza możliwość składania zamówień w 
momencie gdy produkty pojawią się na stanach magazynowych o czym zostanie 
poinformowany ? 

4. Pakiet 3 część 1 :  
Pozycje 4-11 oraz 13-15 

- Czy zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu dostawy dla wyżej wymienionych 
produktów ?  
- Czy zamawiający w przypadku złożenia oferty dopuszcza możliwość składania zamówień w 
momencie gdy produkty pojawią się na stanach magazynowych o czym zostanie 
poinformowany ? 

 

Niestety ze względu na panującą epidemie stany wyżej wymienionych produktów w dużej 
mierze już zostały wyczerpane i producenci nie są obecnie w stanie określić czasów dostaw. 
Dodatkowym utrudnieniem może być blokada wysyłek jaką nałożył Rząd w Niemczech (gdzie 
zlokalizowany jest jeden z naszych magazynów) oraz możliwością nałożenia nakazu przez 
Polski Rząd wysyłek wyżej wymienionych produktów jedynie do podmiotów medycznych. 

 

ODPOWIEDŹ: W nawiązaniu do Państwa pytań uprzejmie informujemy, że Zamawiający 
zobowiązany jest do traktowania na równych prawach wszystkich podmiotów ubiegających się 
o zamówienie. Wykonawca powinien zadeklarować termin dostawy, stosownie do istniejących 
możliwości. Termin ten jest punktowany, dopiero zadeklarowanie terminu dostawy powyżej 
21 dni od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji skutkuje otrzymaniem 0 punktów 
w tym kryterium (na 10 punktów możliwych). Wskazanie terminu realizacji dłuższego niż 21 
dni nie powoduje automatycznego odrzucenia oferty., a kary umowne naliczone zostaną 

dopiero w przypadku przekroczenia zaoferowanego czasu realizacji zamówienia o co najmniej 
15 dni.  

Strony umowy nie będą natomiast ponosić odpowiedzialności za niedopełnienie zobowiązań 
wynikające ze zdarzeń niemożliwych do przewidzenia i pozostających poza ich kontrolą, 
zwanych siłą wyższą. Samo zaistnienie siły wyższej nie zwalnia automatycznie od 
odpowiedzialności, konieczne jest wykazanie związku przyczynowego i zbieżności w czasie. Nie 
można powoływać się na siłę wyższą jeżeli skutkom zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do 
przewidzenia strona umowy mogła zapobiec. 



 

 

 

 

 

Wszystkie wyżej wymienione odpowiedzi za zapytania ofertowego 8/2020 - IPF/YKL-

40/ARG/PRECIOUS/DUBs, zostaną umieszczone na stronie internetowej : https://oncoarendi.com oraz 

w Bazie Konkurencyjności. 

 

Termin składani ofert na postępowanie konkursowe 8/2020 - IPF/YKL-40/ARG/PRECIOUS/DUBs 

pozostaje bez zmian, tj. do 13/03/2020 do godz.: 23:59. 

https://oncoarendi.com/

