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BBA-2/262-5/2017

Warszawa, 3 marca 2017 r.
Wszyscy uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na „dostawę odczynników chemicznych
na potrzeby laboratoriów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2017 r.”
informuję, że wpłynęło zapytanie dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia o następującej treści:
Pytanie 1
Dotyczy Część I pkt 3.4 i 3.6 SIWZ oraz § 2 ust. 9 Istotnych postanowień umowy (Załącznik
Nr 6 do SIWZ). Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie
minimum wartości umowy, którą Zamawiający będzie zobowiązany wykorzystać i czy
minimum to może wynosić 60% wartości brutto umowy?
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody
na wprowadzenie powyższej zmiany i pozostaje przy zapisach SIWZ.
Pytanie 2
Dotyczy § 2 ust. 5 Istotnych postanowień umowy (Załącznik Nr 6 do SIWZ). Prosimy
o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie wskazanego w § 2 ust. 5
Istotnych postanowień umowy terminu na dostarczenie odczynników zgodnych
z zamówieniem i wolnych od wad do 10 dni kalendarzowych?
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody
na wprowadzenie powyższej zmiany i pozostaje przy zapisach SIWZ.
Pytanie 3
Dotyczy § 5 ust. 4 Istotnych postanowień umowy (Załącznik Nr 6 do SIWZ). Prosimy
o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie wskazanego w § 5 ust. 4
Istotnych postanowień umowy terminu na dostarczenie odczynników zgodnych z SIWZ
lub wolnych od wad do 10 dni kalendarzowych?
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody
na wprowadzenie powyższej zmiany i pozostaje przy zapisach SIWZ.
Pytanie 4
Dotyczy § 6 ust. 4 Istotnych postanowień umowy (Załącznik Nr 6 do SIWZ). Prosimy
o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie wskazanego w § 6 ust. 4
Istotnych postanowień umowy terminu opóźnienia umożliwiającego Zamawiającemu
wypowiedzenie umowy do 14 dni roboczych?
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W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody
na wprowadzenie powyższej zmiany i pozostaje przy zapisach SIWZ.
Pytanie 5
Dotyczy § 6 ust. 6 Istotnych postanowień umowy (Załącznik Nr 6 do SIWZ). Prosimy
o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści § 6 ust. 6 Istotnych
postanowień umowy na następującą: „Kary wskazane w ust. 1−4 podlegają sumowaniu, z tym
zastrzeżeniem, że Zmawiający wypowiadając umowę nie może jednocześnie naliczyć kary
wskazanej w ust. 1 i 4.”
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż w § 6 ust. 4 Istotnych
postanowień umowy została doprecyzowana tylko jedna z okoliczności jaka może zaistnieć
i o której mowa jest w ust. 1. Jednakże Zamawiający doprecyzowuje zapis w § 6 ust. 6
Istotnych postanowień umowy poprzez zmianę jego treści na: „Kary wskazane w ust. 1−4
podlegają sumowaniu, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający wypowiadając umowę nie może
jednocześnie naliczyć kary wskazanej w ust. 1 i 4.”
Pytanie 6
Dotyczy § 9 Istotnych postanowień umowy (Załącznik Nr 6 do SIWZ). Prosimy
o wyjaśnienie, czy Zmawiający wyrazi zgodę na zmianę treści § 9 Istotnych postanowień
umowy na następującą: „Zamawiający może wypowiedzieć umowę w trybie
natychmiastowym w przypadku gdy Wykonawca w sposób rażący nie przestrzega jej
istotnych postanowień umownych.”.
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż za rażące nie
przestrzeganie istotnych postanowień umowy rozumie miedzy innymi długotrwałe opóźnienie
w realizacji dostaw czy też powtarzające się błędy w realizacji dostaw lub notorycznie
powtarzające się opóźnienia powodujące zaburzenie harmonogramu prac laboratoriów.
W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany
i pozostaje przy zapisach SIWZ.
Pytanie 7
Zgodnie z punktem 7.3 SIWZ odczynniki chemiczne, których dostawa stanowi przedmiot
zamówienia, w dniu dostawy winny mieć nie mniej niż 75% okresu przydatności określonego
przez producenta. Niestety nie mamy wpływu na dostawę materiałów z konkretnie 75%
okresem ważności, ze względu na to, że producent oferuje tylko jedną bieżącą serię materiału.
Seria zmieni się dopiero w momencie ponownej recertyfikacji. Czy Zamawiający wyrazi
zgodę na dostawę wzorca z proponowaną datą ważności lub do ustalenia w trakcie realizacji
zamówienia, jeśli materiał będzie ponownie recertyfikowany?
data
data
Numer katalogowy
Nazwa
produkcji
ważności
Bixin
CDX-00002320-005
19/05/2014
05/2019
Combined Seven Anion
REAICA-DX-721
01/09/2016 28/08/2017
standard-II
Guaiacol
CDX-00007418-100
11/04/2013
03/2018
Kwas cytrynowy
CDX-00003683-250
01/03/2013
02/2018
Kwas cytrynowy
CDX-00003682-001
13/02/2015
02/2020
Olej metylosilikonowy
PRG 7.11
18/04/2016 18/04/2018
wzorzec refraktometryczny
Olej silikonowy DC556
PRG 7.12
18/04/2016 18/04/2018
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

tel. 22 556 03 55 < faks 22 826 20 30
bba@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

wzorzec refraktometryczny
Roztwór buforowy 6,86±0,01
w 25°C
Roztwór buforowy 9,21±0,02
w 25°C
Turmeric(Curcumin)
Standards Kit
{Daty ważności dla
poszczególnych
materiałów z zestawu-wg
kolejności}

. REA1068805

06/01/2017

28/02/2018

REATB9211

12/01/2017

28/02/2019

24/09/2009
13/01/2016
20/08/2015

04/2018
01/2021
08/2020

CDX-00020593-005(set3x5g)
[CDX-00003926-005
CURCUMIN(P)
CDX-00004230-005
DEMETHOXYCURCUMIN(P)
CDX-00004231-005
BISDEMETHOXYCURCUMI
N(P)]
CDX-00022721-001

Vitamin B2 (Riboflavin)
01/09/2016
09/2021
Woda wzorzec
PRG 7.21
11/07/2016 11/07/2018
refraktometryczny
Xylitol
CDX-00024850-001
05/07/2016
07/2021
Producent materiałów (o numerach katalogowych zaczynających się „CDX” ) daną serię
wzorca przygotowuje raz na pięć lat i sprzedaje do momentu gdy data ważności jest nie
mniejsza niż roku czasu (aktualnie może też być aktualnie w produkcji). Oznacza to, iż data
ważności może być nawet 20% okresu przydatności. Czy Zamawiający wyrazi zgodę
na dostawę materiałów z wyżej wymienionymi datami ważności?
Pytanie 8
Część 3, poz.1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 25, 26, 27, 28, 34 Zwracamy się z prośbą
do Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiałów z określoną datą
ważności:
Line No Sales Part No
data ważności
2 DRE-C10028830
26/03/2018
4 DRE-C10537500
08/12/2018
8 DRE-CR11693000
23/04/2019
10 DRE-C11780000
12/01/2020
11 DRE-C12965400
25/09/2021
12 DRE-C16972500
02/06/2018
16 DRE-C15495000
19/05/2019
25 DRE-C16985800
16/08/2019
26 DRE-C16986150
20/08/2019
28 DRE-C17597000
21/10/2022
3 IBPO003
16.01.2020
6 IBPO015
22.02.2019
7 IBPO017
02.02.2020
27 IBPO008
31.01.2020
34 IBPO007
11.01.2020
1 IBPO005
31.01.2020
Pytanie 9
Część IV, poz.1-4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiałów LA z datą
ważności minimum 12 miesięcy od daty wysyłki?
W odpowiedzi na powyższe pytania (7, 8 i 9) Zamawiający informuje, iż zgodnie z § 5
ust. 2 Istotnych postanowień umowy „w szczególnych przypadkach Zamawiający dopuszcza
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

tel. 22 556 03 55 < faks 22 826 20 30
bba@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

możliwość dostawy odczynników chemicznych o terminie przydatności krótszym niż
określony w ust. 1, jednakże każdorazowo wymaga to uprzedniej pisemnej zgody przez
Dyrektora lub upoważnionego pracownika Laboratorium, dla którego przeznaczony jest
odczynnik. Powyższe jest uprawnieniem Zamawiającego i w przypadku braku wyrażenia
przez Zamawiającego stosownej zgody Wykonawca będzie zobowiązany do dostawy
odczynników spełniających wymóg określony w ust. 1.”. W związku z powyższym
Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.
Pytanie 10
Część IV, poz. 1 i 3 Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie numerów CAS dla poz.1 i 3.
Opisy nie pokrywają się z zawartymi numerami katalogowymi.

1

2

3

4

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż nastąpiła omyłka pisarska
i Zamawiający dokonuje poprawki dla poz. 1 i 3. W związku z powyższym Część IV
Załącznika Nr 1 do SIWZ otrzymuje brzmienie:
certyfikat analizy,
1-monononadecylan
LARODAN,
LBG 1 250mg
glicerolu (Mono C19)
nr kat. 31-1900-11,
CAS 112340-30-4
certyfikat analizy,
1,3-Dinonadecylan
LARODAN,
LBG 2 50mg
glicerolu (Di C38)
nr kat. 32-1903-8
certyfikat analizy,
LARODAN,
trinonadecylan glicerolu
LBG 1
1g
nr kat. 31-1900-13,
CAS 33-1900-13
PSB (1-Palmitin-2100
Stearin-3-Butyrin)
Larodan nr kat.34-3020-9
LOL 1
mg
wzorzec
Suma
cz. IV

Pytanie 11
Prosimy o doprecyzowanie wielkości opakowania ponieważ w kolumnie 3 w wymaganiach
wskazujecie Państwo opakowanie 1 litr natomiast w kolumnie 9 w wielkości opakowania jest
napisane 25 ml. Najmniejsze dostępne opakowanie to 50 ml. Prosimy o odpowiedź jakie
opakowanie należy wycenić.
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż nastąpiła omyłka pisarska
i prawidłowa wielkość opakowania to 1 litr. W związku z powyższym poz. 3 Części VI
Załącznika do SIWZ otrzymuje brzmienie:
min. 99,5% Chempur nr
3 2-butanon (MEK)
kat. 363-112033600-1L
LBG 1
1L
certyfikat analizy
Pytanie 12
W części VII pozycja nr 122 Rebaudioside A nr kat 01432. Produkt usunięty z oferty. Proszę
o wykreślenie pozycji z postępowania lub wskazanie innego produktu.
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W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany SIWZ
poprzez wykreślenie pozycji 122 w Części VII Załącznika Nr 1 do SIWZ.
Zamawiający informuje, iż na stronie internetowej Zamawiającego został zamieszczony
Załącznik Nr 1 do SIWZ uwzględniający powyżej wprowadzone zmiany.
Powyższe odpowiedzi stanowią zmianę treści Ogłoszenia o zamówieniu, jednak czas na ich
uwzględnienie w ofercie został już przewidziany poprzez przesuniecie terminu składania ofert
pismem z dnia 02.03.2017 r. Oferty należy składać do dnia 8 marca 2017 r. do godz.
10:00. Termin otwarcia ofert 8 marca 2017 r. godz. 10:30.
Dyrektor Generalny Urzędu
Maciej Jabłoński
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