W związku z pojawieniem się pytań do postępowania konkursowego:
Nr 9/2020 – IPF/YKL-40/PRECIOUS/ARG/DUBs:
Sukcesywne zaopatrzenie laboratoriów chemicznych Discovery w Łodzi, Discovery i Development w
Warszawie oraz laboratorium biologicznego w Warszawie w materiały zużywalne z dostawą maksymalnie 3
razy w tygodniu przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy,

zamieszczamy odpowiedzi na wszystkie niejasności, które pojawiły się do wyznaczonego terminu na
składanie zapytań w zakresie przedmiotu i formalnych zapisów zamówienia tj. do dnia 18.03.2020 r. do godz.
15:00:

Pytania w zakresie formalnych zapisów zaproszenia:
1. Czy można wysłać oferty na poszczególne pozycje z części (nie wszystkie, tylko wybrane)?
Odpowiedź: Oferta może być złożona na wybrane przez Państwa Części. Natomiast nie ma
możliwości złożenia oferty na poszczególne pozycje z tych części.
2. Chcemy złożyć ofertę tylko na kriopudelka (pakiet 4 część 1) w związku z tym, które strony mamy
wydrukować i przesłać jako ofertę? Jaki jest termin składania ofert (23 marca czy może chodzi o luty)?
Odpowiedź: Proszę przekreślić te części na które Państwo nie składają oferty, a wypełnić pola, które
dotyczą pakietu 4 część 1. Przesłać należy cały formularz ofertowy. Zgadza się, termin składania ofert
upływa 23 marca.
3. 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: W odpowiedzi na Pani pytanie, uprzejmie informujemy, że Zamawiający nie wyraża
zgody na obniżenie wysokości kar umownych. Kary wskazane w obecnym postępowaniu odpowiadają
karom wskazanym w konkursie, w którym zostali Państwo wybrani w ubiegłym roku. 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.
4. Czy Zamawiający uzna za specyfikację przedmiotu zamówienia przedstawienie numerów
katalogowych oraz danych producenta dla wycenianych pozycji? (pytanie zostało zadane drogą
telefoniczną 18.03)
Odpowiedź: Zamawiający uzna specyfikację przedmiotu zamówienia przedstawioną w powyższy
sposób.
Pakiet 2. Część 1.
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 2, część 1 pozycji: 5, 6, 10-12, 31, 32, 55-59,
68-72, 76-79?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu 2, Część 1 wskazanych pozycji.
Pakiet 3. Część 1.
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 3, część 1 pozycji: 4-10, 24-30; Część 2 pozycji
13-17?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu 3, Część 1 wskazanych pozycji.
Pakiet 4. Część 1.
1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kriopudełka o wymiarach 133 x 133 x 45 mm,
wyposażonego w pokrywkę i kratownicę na 9x9=81 probówek o pojemności 1,5-2,0 typu Eppendorf,
wykonanego z wysokiej jakości kartonu, powleczonego folią zabezpieczającą przed wilgocią.
Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na kriopudełka o innych wymiarach niż wskazane w zapytaniu
9/2020-IPF/YKL-40/PRECIOUS/ARG/DUBs.
2. Czy Zamawiający w Pakiecie 4 Część 1 dopuści produkt, którego wymiary nieznacznie odbiegają od
podanych i wynoszą: 136 x 136 x 50 mm?
Odpowiedź: Nie dopuszczamy zaoferowania kriopudełek o innych wymiarach niż wskazane w
zapytaniu 9/2020-IPF/YKL-40/PRECIOUS/ARG/DUBs.
3. Czy Zamawiający w Pakiecie 4 Część 1 uzna ofertę za ważną, jeśli zaproponowany produkt będzie się
składał z dwóch komponentów o dwóch różnych numerach katalogowych stanowiących zestaw
odpowiadający zapotrzebowaniu Zamawiającego (osobny numer katalogowy dla pudełka i osobny
dla kratownicy)?
Odpowiedź: Dopuszczamy zaproponowanie osobno kriopudełek i osobno kratownic pod warunkiem
tworzenia kompatybilnego zestawu. Kriopudełka i kratownice muszą odpowiadać zawartym w
zapytaniu 9/2020-IPF/YKL-40/PRECIOUS/ARG/DUBs wymiarom i opisowi.

