W związku z pojawieniem się pytań do postępowania konkursowego:
Nr 15/2021 - YKL-40/ PRECIOUS/ ARG/ DUBs
„Zaopatrzenie laboratoriów chemicznych w Łodzi i w Warszawie oraz laboratorium biologicznego w
Warszawie w rozpuszczalniki i odczynniki chemiczne dostawa 3x w tygodniu ( bądź mniej) oraz odbiór
opakowań zwrotnych 2 x w miesiącu, przez 17 miesięcy od daty podpisania umowy”
zamieszczamy odpowiedzi na wszystkie niejasności, które pojawiły się do wyznaczonego terminu na
składanie pytań, tj. do dnia 08.04.2021 r. do godz. 14:00
Pytanie 1. (Rozdział IX. Pkt. B) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej
kary do max. 5% wartości NETTO niezrealizowanej umowy?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wysokości kar umownych. Jej wysokość
została zdefiniowana w Zaproszeniu do Składania ofert nr 15/2021 - YKL-40/ PRECIOUS/ ARG/ DUBs a
w toku przygotowywania umowy istotne postanowienia umowy opisane w Zaproszeniu nie mogą
ulec zmianie. Jednocześnie chciałam wyjaśnić, że zgodnie z zapisem z rozdziału IX.4 B Zamawiający
naliczy karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia ofertowego netto jedynie w sytuacji
wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie
Dostawcy.
Pytanie 2. (Rozdział IX pkt. A) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej
kary do max. 0,2% wartości NETTO niezrealizowanej prawidłowo umowy?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wysokości kar umownych. Jej wysokość
została zdefiniowana w Zaproszeniu do Składania ofert nr 15/2021 - YKL-40/ PRECIOUS/ ARG/ DUBs a
w toku przygotowywania umowy istotne postanowienia umowy opisane w Zaproszeniu nie mogą
ulec zmianie. Jednocześnie chciałam wyjaśnić, że Zamawiający nie nalicza kary umownej od
całkowitej kwoty na jaką zawarta jest umowa, tylko za niezrealizowaną część zamówienia. Zgodnie z
IX.4 A Zaproszenia do składania ofert: „W przypadku przekroczenia zaoferowanego przez Dostawcę
terminu 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 opóźnieniu za przekroczenie terminu, a następnie kolejne 2% ceny oferowanej
netto zamówienia pozostającego w opóźnieniu za każde kolejne 15 dni opóźnienia.”
Pytanie 3. 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.
Pytanie 4. 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 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? Uzasadnienie:
Wprowadzenie niniejszego zapisu pozwoli zarówno na zabezpieczenie ciągłości procesu
diagnostycznego i uchroni, zarówno Zamawiającego oraz Wykonawcę przed nieoczekiwanymi oraz
niezależnymi od nich skutkami wypadków losowych, do których mogą należeć: obecna sytuacja
związana z koronawirusem, czasowa awaria linii produkcyjnej u producenta, czasowe wycofanie
produktu przez producenta brak dostępności surowców, niekorzystne zmiany makroekonomiczne czy
wpływ klęsk żywiołowych.
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”.
Pytanie 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie we wzorze umowy następujące postanowienia:
Poza zmianami umowy dopuszczonymi w ustawie Pzp 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.
Uzasadnienie:
Z uwagi na wyjątkowość sytuacji, jaką jest wybuch pandemii SARC-CoV-2, oraz dynamicznie
zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu, w tym: Potencjalnie
ograniczoną dostępność wybranych produktów związaną z nagłym i niemożliwym do przewidzenia
zwiększeniem światowego zapotrzebowania na wyroby medyczne do diagnostyki in vitro oraz
podejmowanie przez państwa dotknięte epidemią – w tym Polskę – środki profilaktyczne i zaradcze,
takie jak: zamknięcie granic, ograniczenie międzynarodowego transportu, zwiększone kontrole na
lotniskach i granicach, a także inne dodatkowe obowiązki nakładane na producentów i dystrybutorów
produktów w sektorze ochrony zdrowia , stanowiące okoliczności o charakterze tzw. siły wyższej ,
złożone przez Zamawiającego zamówienia mogą nie zostać zrealizowane lub mogą zostać
zrealizowane w późniejszym terminie lub w odbiegającej od zamówienia liczbie produktów.
Wykonawca 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.

Pytanie 6. Czy Zamawiający po podpisaniu umowy, w trakcie jej realizacji dopuści możliwość
dostarczania dokumentacji produktowej ( specyfikacje produktu) w formie elektronicznej?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dostarczenie dokumentacji w formie elektronicznej.
Pytanie 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy
wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?
Uzasadnienie:
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.
Pytanie 8. Czy w przypadku pozycji 40 pakietu 4 można zaoferować produkt o czystości 99,5% do
analizy?
Odpowiedź: Dopuszczamy zaproponowanie produktu o czystości 99,5%
Pytanie 9. Czy tabletki z pozycji 51 pakietu 4 mają być na 500 ml czy na 1 L roztworu?
Odpowiedź: Poprosimy o tabletki na 200 mL roztworu (1 tabletka na 200 ml roztworu)
Pytanie 10. Czy dla pozycji 60 pakietu 4 można zaoferować produkt o parametrach: do analizy, Ph.
Eur. (99.0-100.5 %) lub produkt o parametrach: min. 99,5 %, do analizy, ACS, ISO ?
Odpowiedź: Dopuszczamy zaproponowanie produktu o parametrach min 99,0%
Pytanie 10. W pozycji 66 pakietu 4 numer CAS nie odpowiada nazwie produktu. Czy Wykonawca ma
zaoferować produkt o nazwie Sodium tetraborate decahydrate zgodny ze wskazanym numerem CAS
?
Odpowiedź: Zamawiający wskazuje produkt di-Sodium tetraborate decahydrate (Tetraboran
disodowy, dekahydrat) o numerze CAS 1303-96-4
Pytanie 11: Czy Tetrahydrofuran (poz. 32 część 1) może być stabilizowany?
Odpowiedź: Tak, może być stabilizowany
Pytanie 12: Czy Tetrahydrofuran (pozycja 12, część 2) ma być z inhibitorem czy bez?
Odpowiedź: Powyższe nie ma znaczenia dla Zamawiającego zatem może być zarówno z jak i bez
inhibitora.
Wyżej wymienione odpowiedzi do zapytania ofertowego Nr 15/2021 - YKL-40/ PRECIOUS/ ARG/
DUBs zostaną umieszczona na stronie https://oncoarendi.com/pl/ oraz w Bazie Konkurencyjności.
Termin składania ofert na postępowanie konkursowe Nr 15/2021 - YKL-40/ PRECIOUS/ ARG/ DUBs
pozostaje bez zmian tj. do 12/04/2021

