
 

   

W związku z pojawieniem się pytań do postępowania konkursowego  

Nr 43/2020 – SARCO 

„Zaopatrzenie laboratorium analitycznego Development w Warszawie w rozpuszczalniki i odczynniki 
chemiczne oraz odbiór opakowań zwrotnych 2 x w miesiącu przez okres: 24 miesiące od daty 

podpisania umowy”. 

zamieszczamy odpowiedzi na niejasności, które pojawiły się do wyznaczonego terminu na składanie 
pytań w zakresie przedmiotu i formalnych zapisów zamówienia tj 12.08.2020 do godziny 15.00 

 

1) Część 1. Poz.7 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie pozycji j.n.: 

Deuterium Chloride, 38 % in D2O, 99,5 % D    CAS 7698-05-7, 10ml 

Nie, zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany odczynniki. 

2) Część 1. Poz.7 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie pozycji j.n.: 

Deuterium Chloride, 20 % in D2O, 100 % D    CAS 7698-05-7, 2 x 5g 

Tak, zamawiający wyraża zgodę. 

3) Część 1. Poz.1– Czy w Części nr 1, pozycji nr 1 - Tlenek deuteru, min. 99.9%D - Zamawiający 

wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowania? 

Tak, zamawiający wyrazi zgodę na inne opakowanie. 

4) Część 1. Poz.4 – Czy w Części nr 1, pozycji nr 4 - Benzen–d6, min. 99.6%D - Zamawiający 

wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowania? 

Tak, zamawiający wyrazi zgodę na inne opakowanie. 

5) Część 1. Poz.6 - Czy w Części nr 1, pozycji nr 6 - Aceton-d6, min. 99.8%D - Zamawiający 

wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowania? 

Tak, zamawiający wyrazi zgodę na inne opakowanie. 

6) Część 1. Poz.7 - Czy w Części nr 1, pozycji nr 7 - Deuterium Chloride, DCl 20% in D2O, 99,5 % 

D- Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowania? 

Tak, zamawiający wyrazi zgodę na inne opakowanie. 

7) Czy Zamawiający dopuści zmianę określenia "opóźnienie" na "zwłoka" Uzasadnienie 

Oferenta: Terminy „opóźnienie” i „zwłoka” mają walor prawny, przy czym „zwłoka” oznacza 

opóźnienie zawinione. W sytuacji objętej niniejszą umową dowodzenie winy Wykonawcy 

przez Zamawiającego byłoby niecelowe a po części niemożliwe. Zwracamy uwagę, iż 

Wykonawca, realizując przedmiot umowy, ponosi zwykłe ryzyko biznesowe prowadzonej 

przez siebie działalności. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany określenia „ opóźnienie” na 

„zwłoka”. Powyższe stanowiłoby zmianę istotnych postanowień umowy IX.3. 

8) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 1% 

wartości NETTO niezrealizowanej umowy?(dot. pkt. IX.3 )  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wysokości kar umownych. Ich 

wysokość została zdefiniowana w Zaproszeniu do Składania ofert nr 43/2020-SARCO a w 



 

   

toku przygotowywania umowy istotne postanowienia umowy opisane w Zaproszeniu nie 

mogą ulec zmianie. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż nie nalicza kary umownej od 

całkowitej kwoty na jaką zawarta jest umowa, tylko za niezrealizowaną część zamówienia. 

Zgodnie z IX.3 Zaproszenia do składania ofert: „W przypadku przekroczenia zaoferowanego 

czasu realizacji zamówienia (zdefiniowanego w pkt. 3 Załącznika nr 1 do Zaproszenia do 

Składania Ofert) o co najmniej 15 dni, Dostawca zapłaci zamawiającemu  karę  umowną  w  

wysokości  1,5%  ceny  oferowanej  netto  zamówienia pozostającego w zwłoce za 

przekroczenie terminu, a następnie kolejne 2% ceny oferowanej netto zamówienia 

pozostającego w zwłoce za każde kolejne 15 dni zwłoki.” 

9) Prosimy o modyfikację Umowy poprzez dopisanie : „Dostawa odczynników na koszt 

Wykonawcy przy czym wartość pojedynczej dostawy nie może być mniejsza niż 150,00 zł 

netto” Uzasadnienie Oferenta: Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł 

koszty transportu, na które składają się min. koszty opakowania transportowego, 

robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do 

przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej 

wartości. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zaproponowanego zapisu. 

10) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany umowy 

mogą nastąpić również w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek 

słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści 

nie powodujących zmiany celu i istoty umowy?  

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż oczywiste wspomniane omyłki nie wymagają zmiany 

umowy, a w przypadku ich wystąpienia Zamawiający dopuszcza możliwość korekty. 

11) Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie 

problemów z dostawą związaną z obecną sytuacją tj., opóźnienia w dostawach wynikające 

z sił wyższych – tj. zagrożenie Koronawirusem -  możliwość zaoferowania zamiennika 

produktu w trakcie realizacji umowy, o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie opakowania 

produktu oraz zbliżonych parametrach jakościowych w stosunku do produktu 

zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy, jest on niedostępny u producenta, termin dostaw jest wydłużony, trwają 

wydłużone kontrole w zakresie dostarczanych produktów od Producentów/ Dostawców? W 

przypadku innego sposobu pakowania (konfekcji), cena za opakowanie zbiorcze 

oferowanego zamiennika zostałaby przeliczona w ten sposób, że cena za sztukę lub 

oznaczenie zamiennika byłaby równa cenie za sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego 

się danej pozycji umowy. 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania zamienników o ile ich 

parametry nie będą gorsze od zaoferowanych w Zaproszeniu do składania ofert oraz jeśli 

nie spowoduje to wzrostu ceny. W umowie funkcjonuje zapis „Dostawca zastrzega sobie 

prawo do zamiany zamówionych produktów na ulepszone wersje, jeśli takie pojawią się na 

rynku, a zmiana nie spowoduje wzrostu ceny”. 

12) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie we wzorze umowy następujące postanowienia: 



 

   

Zamawiający dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy , w tym 

poszczególnych zamówień , gdy konieczność zmiany spowodowana jest okolicznościami 

poza kontrola stron, których działając z należytą starannością strony nie mogły przewidzieć 

w chwili zawarcia umowy. Dotyczy to w szczególności takich okoliczności jak zagrożenie 

epidemiologiczne, zamieszki , akty terroru, zamknięcie granic, rządowe ograniczenia 

międzynarodowego  transportu, utrudnienia na lotniskach i granicach, tj. okoliczności o 

charakterze tzw. Siły wyższej. W czasie trwania siły wyższej Wykonawca odpowiada za 

wykonanie Umowy na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego . Wykonawca dołoży wszelkich 

starań , aby pomimo istnienia siły wyższej zapewnić ciągłość dostaw wszystkich produktów 

na bieżąco i zgodnie ze składanymi zamówieniami oraz zobowiązuje się informować 

Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z 

dostarczeniem zamówionych przez niego produktów. 

Odpowiedź: Zamawiający w projekcie umowy reguluje kwestię siły wyższej m.in. poprzez 

zapis: Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niedopełnienie zobowiązań wynikające ze 

zdarzeń niemożliwych do przewidzenia i pozostających poza ich kontrolą, zwane dalej: siłą 

wyższą. Przez siłę wyższą rozumie się w szczególności: wyjątkowe zdarzenia naturalne (np. 

powodzie, pożary, trzęsienia ziemi), działania zbrojne, epidemie, zamieszki, strajki, nowe 

akty prawne, nieznane Stronom w trakcie podpisywania umowy i niemożliwe do 

przewidzenia.” Natomiast wobec wystąpienia siły wyższej terminy określone w umowie 

ulegają odpowiednio przedłużeniu o ile Dostawca poinformuje Zamawiającego, w tym 

prześle pisemne potwierdzenie wystąpienia siły wyższej, wraz z jej opisem oraz 

konsekwencjami dla realizacji zobowiązań, w terminie 7 dni od momentu wystąpienia 

zdarzenia. 

13) Czy Zamawiający po podpisaniu umowy, w trakcie jej realizacji dopuści możliwość 

dostarczania dokumentacji produktowej do dostaw ( specyfikacje produktów) w formie 

elektronicznej? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dostarczenie dokumentacji w formie elektronicznej. 

14) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy 

wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę? 

W obecnej sytuacji epidemii Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do 

komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi odręcznemu. 

Potwierdzenie tej zasady znajduje się w art. 78(1) kodeksu cywilnego, który zrównuje 

kwalifikowany podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy w formie elektronicznej 

przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

15) Czy Zamawiający zgodzi się aby  ewentualne kary były niższe i wynosiły 0,2%  wartości 

netto niezrealizowanej części dostawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wysokości kary umownej za 

opóźnienie w realizacji dostaw. 



 

   

 

Wyżej wymienione odpowiedzi do zapytania ofertowego 43/2020 – SARCO zostaną umieszczone na 
stronie www.oncoarendi.com  

Termin na składnie ofert do zapytania 43/2020 – SARCO pozostaje bez zmian tj do 14.08.2020 

http://www.oncoarendi.com/

