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Warszawa, 21 kwietnia 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
Zgodnie z punktem 7.3 SIWZ odczynniki chemiczne, których dostawa stanowi przedmiot
zamówienia, w dniu dostawy winny mieć nie mniej niż 50% okresu przydatności określonego
przez producenta. Niestety nie mamy wpływu na dostawę materiałów z konkretnie 50%
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?
Numer katalogowy
Bixin
Guaiacol
Kwas cytrynowy
Kwas cytrynowy

Nazwa

data
produkcji
19/05/2014
11/04/2013
01/03/2013
13/02/2015

data
ważności
05/2019
03/2018
02/2018
02/2020

CDX-00002320-005
CDX-00007418-100
CDX-00003683-250
CDX-00003682-001
CDX-00020593-005(set3x5g)
Turmeric(Curcumin)
[CDX-00003926-005
Standards Kit
CURCUMIN(P)
24/09/2009
04/2018
{Daty ważności dla
CDX-00004230-005
13/01/2016
01/2021
poszczególnych
DEMETHOXYCURCUMIN (P)
20/08/2015
08/2020
materiałów z zestawu-wg
CDX-00004231-005
kolejności}
BISDEMETHOXYCURCUMIN
(P)]
Vitamin B2 (Riboflavin)
CDX-00022721-001
01/09/2016
09/2021
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 2
Część 1, 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:
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

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
22/02/2023
26 DRE-C16986150
13/
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
Niestety producenci, w związku z dostępnością aktualnie dostępnej jednej serii
do wyczerpania zapasu nie mogą gwarantować dostawy wzorca z minimum 50% datą
ważności.
W odpowiedzi na powyższe pytania (1 i 2) Zamawiający informuje, iż zgodnie z § 5 ust. 2
Istotnych postanowień umowy „w szczególnych przypadkach Zamawiający dopuszcza
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 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w projekcie umowy zapisu w § 2 pkt 5.
W przypadku stwierdzenia niezgodności dostawy z zamówieniem lub wad w toku odbioru,
Zamawiający odmówi podpisania protokołu odbioru do czasu dostarczenia właściwych lub
wolnych od wad odczynników chemicznych. Za niezgodność dostawy z zamówieniem będzie
uznany również brak dołączenia do dostarczonych odczynników dokumentów wskazanych
w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca winien dostarczyć odczynniki chemiczne zgodne
z zamówieniem lub wolne od wad najpóźniej w terminie do 35 dni roboczych od dnia
zgłoszenia niezgodności lub wady przez Zamawiającego. Wszelkie zgłoszenia i wyjaśnienia
w ww. przypadku następują przez upoważnionych pracowników Laboratorium
Zamawiającego i pracowników Wykonawcy, wskazanych w § 7 niniejszej umowy.
-Czy ewentualny brak dokumentów w dostawie Zamawiający mógłby zgłaszać telefonicznie,
a Wykonawca dosłałby w formie elektronicznej(tak aby nie traktowane było jako
niezgodność)?
Wyjaśnienie:
Niestety reklamacja nie będzie mogła zostać zrealizowana w terminie krótszym niż
pierwotnie zrealizowane zamówienie, ze względu na brak materiałów na stanie
magazynowym. W większości materiały będą dla Państwa realizowane na specjalne
zamówienie do 35 dni roboczych.
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W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach
SIWZ. Zamawiający zwraca uwagę, iż brak dokumentów nie spowoduje konieczności
ponownej dostawy odczynników a jedynie wstrzyma odbiór do momentu dostarczenia
wymaganych dokumentów. Natomiast przychylenie się do wniosku w zakresie przedłużenia
terminu dostawy odczynników wolnych od wad mogłoby w skrajnym przypadku
spowodować nawet około 3-miesięczny okres realizacji zamówienia od podpisania umowy,
na co Zamawiający nie może wyrazić zgody.
Pytanie 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w projekcie umowy zapisu w § 5 pkt 4 na: „4.
Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego lub niespełniającego wymagań SIWZ
przedmiotu umowy, dostarczonego w ramach realizacji umowy, w terminie do 35 dni
roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego wad lub niezgodności.„
Wyjaśnienie: Niestety reklamacja nie będzie mogła zostać zrealizowana w terminie krótszym
niż pierwotnie zrealizowane zamówienie, ze względu na brak materiałów na stanie
magazynowym. W większości materiały są dla Państwa realizowane na specjalne
zamówienie.
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach
SIWZ.
Pytanie 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w projekcie umowy zapisu w § 6 pkt 1 i 4 na:
„1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy w sytuacji wypowiedzenia przez
Zamawiającego lub Wykonawcę umowy, z powodu okoliczności leżących po stronie
Wykonawcy.„
„4. Jeżeli opóźnienie, o którym mowa w ust. 2 i ust. 3, przekroczy 35 dni roboczych,
Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę, a Wykonawca zobowiązany jest
do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% wartości brutto określonej w § 3 ust. 1
niniejszej umowy.”
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach
SIWZ.
Pytanie 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie faktur i protokołu w odrębnej przesyłce
(kurierem, pocztą) bądź drogą elektroniczną?
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż w tym zakresie nie stawia
szczegółowych wymagań, jednakże zwraca uwagę, że podstawą wystawienia faktury jest
podpisany protokół odbioru. Jednocześnie informuje, iż Zamawiający wyrazi zgodę
na dostarczanie faktur w wersji elektronicznej w przypadku, gdy wybrany Wykonawca
wystąpi z takim wnioskiem.
Powyższe odpowiedzi nie stanowią zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, a czas na ich uwzględnienie w ofercie nie wymaga dodatkowego czasu. Oferty
należy składać do dnia 25 kwietnia 2017 r. do godz. 10:00. Termin otwarcia ofert
25 kwietnia 2017 r. godz. 10:30.
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