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Wrocław, dn. 17.07.2022 

dot. Zapytanie Ofertowe Nr 01C/WPD107/2022 

 

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW 

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie nam wyjaśnień w sprawie ww. postępowania: 

1.  Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 5 ust. 3, punkt a na:   

„Niezależnie od uprawnienia Zamawiającego do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych:  

a)  za niedotrzymanie terminów realizacji zadań określonych w Umowie, w tym za:   

−  zwłokę  w  usunięciu  wskazanych  przez  Zamawiającego  wad,  usterek  lub  

nieprawidłowości,   

−  zwłokę w rozpatrzeniu reklamacji,  

−  zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy wolnego od wad objętych reklamacją   

w wysokości 0,1% wartości towaru którego dotyczy zwłoka, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie 

więcej jednak niż 15% wartości całkowitego (maksymalnego) wynagrodzenia brutto  określonego w 

Umowie. 

Uzasadnienie: 

Kary umowne powinny być liczone od wartości towaru, którego dotyczy zwłoka, a nie od całej 

wartości umowy ponieważ w takiej sytuacji w dużej mierze są karami nienależnymi, obliczonymi od 

wartości przedmiotu zamówienia, który został zrealizowany w terminie. W tej sytuacji prosimy o 

zmianę w/w zapisu umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, w związku z tym § 5 ust. 3 wzoru 

umowy otrzymuje następujące brzmienie: 

Niezależnie od uprawnienia Zamawiającego do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych:  

a)  za niedotrzymanie terminów realizacji zadań określonych w Umowie, w tym za:   

−  zwłokę  w  usunięciu  wskazanych  przez  Zamawiającego  wad,  usterek  lub  

nieprawidłowości,   

−  zwłokę w rozpatrzeniu reklamacji,  

−  zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy wolnego od wad objętych reklamacją   

w wysokości 0,1% wartości towaru którego dotyczy zwłoka, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie 

więcej jednak niż 15% wartości całkowitego (maksymalnego) wynagrodzenia brutto  określonego 

w Umowie. 

 
2. Dotyczy par. 3 ust. 11 

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 3 ust. 11 na:   

„W przypadku uwzględnienia reklamacji Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia, w miejsce 

reklamowanego Przedmiotu Umowy, Przedmiot Umowy spełniający wymagania Zamawiającego 

określone w niniejszej Umowie oraz Załącznikach do Umowy - w terminie 14 dni roboczych od dnia 

otrzymania reklamacji.” 

Uzasadnienie: Zaproponowany przedmiot zamówienia będzie dostarczany od producentów 

zagranicznych dlatego czas potrzebny na ewentualna wymianę reklamowanego przedmiotu 

zamówienia może wynieść 14 dni roboczych 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, w związku z tym § 3 ust. 11 wzoru 

umowy otrzymuje następujące brzmienie: 
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W przypadku uwzględnienia reklamacji Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia, w miejsce 

reklamowanego Przedmiotu Umowy, Przedmiot Umowy spełniający wymagania Zamawiającego 

określone w niniejszej Umowie oraz Załącznikach do Umowy - w terminie 14 dni roboczych od 

dnia otrzymania reklamacji. 

 

3. Dotyczy par. 3 ust. 13 

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 3 ust. 13 na:   

Wykonawca zobowiązany jest do odbioru od Zamawiającego Przedmiotu Umowy, co do którego 

zostały zgłoszone zastrzeżenia lub reklamacja, w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania 

zastrzeżeń lub reklamacji. W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę wskazanego terminu 

Zamawiający może zastosować sankcje z § 5 ust. 2 Umowy.  

Uzasadnienie: 

Prosimy o wydłużenie terminu wyznaczonego na odbiór wadliwego towaru do 7 dni roboczych. 

Zamawiający wyznaczył 3 dni robocze na rozpatrzenie reklamacji. Dopiero po określeniu 

zasadności reklamacji Wykonawca może odebrać reklamowany przedmiot zamówienia. Dlatego 

prosimy o wydłużenie terminu wskazanego w par 3 ust 13 umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, w związku z tym § 3 ust. 13  wzoru 

umowy otrzymuje następujące brzmienie: 

Wykonawca zobowiązany jest do odbioru od Zamawiającego Przedmiotu Umowy, co do którego 

zostały zgłoszone zastrzeżenia lub reklamacja, w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania 

zastrzeżeń lub reklamacji. W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę wskazanego terminu 

Zamawiający może zastosować sankcje z § 5 ust. 2 Umowy.  

 

4. Dotyczy par. 7 ust. 8 

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 7 ust. 8 na:   

„Ustanowione Umową zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, jak również 

przewidziane w Umowie kary umowne z tytułu naruszenia zasad zachowania poufności 

Informacji Poufnych, obowiązują zarówno podczas wykonania Umowy, jak i do 5 lat po jej 

wygaśnięciu, do momentu utraty przez te informacje charakteru Informacji Poufnych 

Uzasadnienie: 

Zapis umowny nie reguluje jak długo po wygaśnięciu umowy mają obowiązywać zasady 

zachowania poufności, dlatego proponujemy ww. modyfikacje zapisu. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, w związku z tym § 7 ust. 8 wzoru 

umowy otrzymuje następujące brzmienie: 

Ustanowione Umową zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, jak również 

przewidziane w Umowie kary umowne z tytułu naruszenia zasad zachowania poufności Informacji 

Poufnych, obowiązują zarówno podczas wykonania Umowy, jak i do 5 lat po jej wygaśnięciu, do 

momentu utraty przez te informacje charakteru Informacji Poufnych. 

 
5. Dotyczy pakietu 1 poz. 9   - Kulki szklane 3mm 

Czy Zamawiający dopuści opakowania oryginalne producenta 1000g? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowania oryginalne producenta 1000g. 

 

6. Dotyczy pakietu 1 poz. 10  - Kulki szklane 5mm 

Czy Zamawiający dopuści opakowania oryginalne producenta 1000g? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowania oryginalne producenta 1000g. 
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7. Dotyczy pakietu 1 poz. 13  - Probówki hodowlane Pyrex zakręcane, zakrętki z wkładką z 

PTFE o poj. 12 ml. 

Według naszej wiedzy obecnie producent wyspecyfikowanego przedmiotu zamówienia 

posiada próbówki o pojemności 11 ml pakowane po 40 sztuk. Prosimy o dopuszczenie tej 

pojemności oraz zmianę ilości ze 100 na 120 sztuk (3xopak 40szt). 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pojemność oraz zmianę ilości wskazaną w zapytaniu. 

 

8. Dotyczy pakietu 1 poz. 22  - Probówki hodowlane Pyrex z wkładką z PTFE, długość około 15 

cm, szerokość około 2,2 cm 

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający miał na myśli próbówki o rozmiarze otworu 15 mm i 

długości 16 cm, pojemności 19 ml pakowane po 40 sztuk? Prosimy o dopuszczenie tych 

rozmiarów oraz zmianę ilości ze 100 na 120 sztuk (3xopak 40szt). 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że miał na myśli próbówki o rozmiarze otworu 15 mm i 

długości 16 cm, pojemności 19 ml pakowane po 40 sztuk. Zamawiający dopuszcza zmianę ilości 

wskazaną w zapytaniu. 
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