Maciej Jabłoński
Dyrektor Generalny Urzędu
Ochrony Konkurencji
i Konsumentów

Warszawa, 15 marca 2018 r.
BBA.2.262.6.2019
Wszyscy uczestnicy postępowania
W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na dostawę odczynników chemicznych
na potrzeby laboratoriów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2019 r.,
informuję, że wpłynęły zapytania dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia o następującej treści:
Pytanie 1
Zwracam się z prośbą o zmianę SIWZ w następującym zakresie: Część XIII poz. 7. Produkt
wycofany bez zamiennika. Proszę o wykreślenie z postepowania
W odpowiedzi na powyższe pytanie informuje, iż Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmodyfikowany opis przedmiotu
zamówienia stanowi załącznik do niniejszego pisma.
Pytanie 2
Zgodnie z punktem 3.5, Części 1 SIWZ odczynniki chemiczne, których dostawa stanowi
przedmiot zamówienia, w dniu dostawy winny mieć nie mniej niż 75% okresu przydatności
określonego przez producenta.
Wyjaśnienie: Niestety nie mamy wpływu na dostawę materiałów z konkretnym 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

Nazwa

Kwas cytrynowy
Xylitol

CDX-00003683-250
CDX-00024850-001

data
produkcji
02/06/2013
02/28/2012

data
ważności
03/2022
07/2021

Wyjaśnienie: Producent materiałów (o numerach katalogowych zaczynających się „CDX”)
daną serię wzorca przygotowuje raz na pięć/sześć 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 bądź
do uzgodnienia, po uprzednim sprawdzeniu u producenta daty ważności przed zamówieniem.
W odpowiedzi na powyższe pytanie informuje, iż Zamawiający modyfikuje Specyfikację
Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:
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- pkt 3.5 część I SIWZ otrzymuje brzmienie:
Dla odczynników chemicznych o całkowitym okresie przydatności dłuższym niż
32 miesiące wymagany jest okres przydatności nie krótszy niż 24 miesiące, licząc od daty
dostawy do laboratorium, pozostałe odczynniki w dniu dostawy winny mieć nie mniej niż
75% okresu przydatności określonego przez producenta.
- załącznik nr 4 do SIWZ Formularz ofertowy.
Zmodyfikowany Formularz ofertowy stanowi załącznik do niniejszego pisma.
- załącznik nr 5 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy:
§ 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania odczynników
chemicznych w początkowym okresie przydatności do użycia określonym przez producenta,
z zastrzeżeniem, że odczynniki chemiczne o całkowitym okresie przydatności dłuższym niż
32 miesiące musza posiadać okres przydatności nie krótszy niż 24 miesiące, licząc od daty
dostawy do laboratorium, pozostałe odczynniki w dniu dostawy muszą posiadać minimum
75 % terminu przydatności.
Ponadto Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami § 5 ust. 2 „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 Naczelnika 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”.
Pytanie 3
Część IV,
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę
materiałów z określoną datą ważności:
Line
No
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11

IBPO005
IBPO003
IBPO015
IBPO017
IBPO010
IBPO004
IBPO011
IBPO002
IBPO008
IBPO007

Amaranth (E 123) data ważności 14.02.2021
Azorubin (E 122) data ważności 21.01.2022
Brilliant Blue FCF (E 133) data ważności 08.02.2021
Brown HT(E 155) 02.02.2020
Brilliant Black PN (E 151) data ważności 14.02.2021
Ponceau 4R (E 124) data ważności 01.02.2021
Erythrosine (E 127) data ważności 15.01.2022
Indigotine (E 132) data ważności 18.01.2022
Tartrazine (E 102) data ważności 29.01.2021
Quinoline Yellow (E 104) data ważności 22.01.2021

12

IBPO009

Sunset Yellow FCF (E 110) data ważności 29.01.2021

Sales Part No

Description

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

tel. 22 556 01 29 < faks 22 826 20 30
bba@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

13

CDX-00024850-001

XYLITOL(P) data ważności 07/2021

14

CDX-00003683-250

CITRIC ACID(P) data ważności 03/2022

15

DRE-C14995000

Methanol;data ważności 19.06.2024

16

PRG 7.11

Methylsilicone oil data ważności - 20 grudnia 2020 r.

17

PRG 7.12

Silicone oiL dc 556 data ważności -12 czerwca 2020 r.
pHBuffer Solution Technical range pH9.21 ±0.02
@25°C seria aktualna TB92119B1 – expiry date
28/02/21
Cadmium AA Standard: Cd @ 1000 µg/mL in 5%
HNO3 data ważności 24 miesiące od daty wysyłki

18

REATB9211

19

VHG-AACDN-100

20

VHG-AAMNN-100

21

VHG-AACUN-100

22

VHG-AANIN-100

23

CIL-DLM-9317-1.2

Tris (2-chloroisopropyl) phosphate (D18, 98%) 100
µg/mL in Acetonitrile data ważności 25/08/2022

24

PRG 7.21

Water data ważności - 23 października 2020 r.

Manganese AA Standard: Mn @ 1000 µg/mL in 5%
HNO3, data ważności 24 miesiące od daty wysyłki
Copper AA Standard: Cu @ 1000 µg/mL in 5% HNO3
data ważności 24 miesiące od daty wysyłki
Nickel AA Standard: Ni @ 1000 µg/mL in 5% HNO3
data ważności 24 miesiące od daty wysyłki

Wyjaśnienie: Niestety producenci, mając na uwadze specyfikę produktu i dostępność serii,
do wyczerpania zapasu nie mogą zagwarantować dostawy wzorca z określonym minimum
daty ważności.
W odpowiedzi na powyższe pytanie informuje, iż odpowiedź na pytanie i stosowna zmiana
treści SIWZ znajduje się pod pytaniem numer 2.
Pytanie 4
Część IV, poz.24 – materiał dostępny jest u producenta w opakowaniu 1x50mg. Czy
Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiału 1x50mg? Jeśli tak, prosimy
o doprecyzowanie ilości do zawarcia w formularzu cenowym.
W odpowiedzi na powyższe pytanie informuje, iż Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmodyfikowany opis przedmiotu
zamówienia stanowi załącznik do niniejszego pisma.
Pytanie 5
Część VII
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę
materiałów z określoną datą ważności:
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Line
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Sales Part No
DRE-C16045600
DRE-C14229000
DRE-C14228800
DRE-C14232800
DRE-C10010800
DRE-C10304940
DRE-C11830800
DRE-C16284000
DRE-C13947500
DRE-C13328300
DRE-C13996500
DRE-C14037000
DRE-C14027000
DRE-C11693000
DRE-C10537500
DRE-C16971500
DRE-C10303000
DRE-C14752000
DRE-C14752300
DRE-C16901100
DRE-C16901000
DRE-C17138000
DRE-C16709700
DRE-C17048000

Description
1-Phenoxy-2-propanol 04.05.2024
4-Hydroxybenzoic acid-methyl ester 29.11.2021
4-Hydroxybenzoic acid-ethyl ester 28.02.2023
5-Hydroxymethyl-2-furfural 12.11.2021 98%
Acesulfame potassium 17.03.2021
Aspartame 15.03.2021
N-Cyclohexylsulfamic acid sodium 12.06.2022
Ponceau 4RC (E124) 03.08.2022
D-Fructose 26.05.2023
Ethylene glycol-monophenyl ether 21.08.2021
D-Galactose 13.03.2024
Glycine 05.12.2023
D-Glucose 09.03.2024
Caffeine 24.02.2023 99,8%
Benzoic acid 13.03.2023
Sorbic acid 19.06.2022
L-Ascorbic acid 18.12.2020
D-Mannit; 30.05.2024
D-Mannose 20.07.2024
D-Saccharose 27.09.2023
Saccharin 12.10.2024 98,7%
Tartrazine 17.03.2021
Quinoline Yellow 03.05.2022
Sunset Yellow (E110) 24.01.2020

Wyjaśnienie: Niestety producenci, mając na uwadze specyfikę produktu i dostępność serii
do wyczerpania zapasu nie mogą zagwarantować dostawy wzorca z określonym minimum
daty ważności.
W odpowiedzi na powyższe pytanie informuje, iż odpowiedź na pytanie i stosowna zmiana
treści SIWZ znajduje się pod pytaniem numer 2.
Pytanie 6
Poz.4. Część VII - Materiał IBPO012 został wycofany z oferty producenta – czy
Zamawiający wyrazi zgodę na wykluczenie pozycji z formularza?
Wyjaśnienie: Producent poinformował nas, że materiał nie wróci już do oferty.
W odpowiedzi na powyższe pytanie informuje, iż Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmodyfikowany opis przedmiotu
zamówienia stanowi załącznik do niniejszego pisma.
Pytanie 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji dla Części VII do 42 dni?
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Wyjaśnienie: Niestety materiały sprowadzane są z USA, bezpośrednio na konkretne
zamówienie Zamawiającego a odprawa celna dodatkowo wydłuża termin realizacji. Realny
termin oferowany przez producenta wynosi 6 tygodni.
W odpowiedzi na powyższe pytanie informuje, iż zgodnie z zapisami § 1 ust. 8
„W uzasadnionych przypadkach termin realizacji dostawy, o którym mowa w ust. 2 może
zostać wydłużony za pisemną zgodą Naczelnika laboratorium lub osoby przez niego
upoważnionej. Wydłużenie terminu może nastąpić w przypadkach gdy dostawa danego
odczynnika nie może zostać zrealizowana w terminie wskazanym w ust. 2 z przyczyn
obiektywnych nie leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy. W przypadku, jeżeli
zadeklarowany przez Wykonawcę najbliższy możliwy termin dostawy odczynnika będzie
nieakceptowalny dla Zamawiającego, Zamawiający ma prawo do rezygnacji z zakupu tego
odczynnika a Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytuły żadne roszczenia. Powyższe
jest uprawnieniem Zamawiającego i w przypadku braku wyrażenia przez Naczelnika
laboratorium lub osoby przez niego upoważnionej stosownej zgody na przedłużenie terminu
dostawy Wykonawca zostanie obciążony konsekwencjami opóźnionej dostawy”.
Pytanie 8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu projektu umowie w § 2, pkt 4
„Do dostarczenia odczynników chemicznych Wykonawca prześle karty charakterystyk
na wskazany adres email odbiorcy materiałów, zgodnie z zamówieniem bądź do pobrania ze
strony xxxxxxxxxxxxxx”.
Wyjaśnienie: Niestety materiały nadawane są z Magazynu Centralnego z Niemiec
bezpośrednio do użytkownika końcowego/laboratorium i nie mamy możliwości technicznych
dołożenia każdorazowo kart do paczek.
W odpowiedzi na powyższe pytanie informuje, iż Zamawiający wymaga dostarczenia
wszystkich dokumentów dla przedmiotów dostawy do laboratorium nie później niż z chwilą
dostawy odczynników. Odczynniki chemiczne, dla których w chwili dostawy nie będą
dostarczone wymagane dokumenty, w tym kart charakterystyki, nie zostaną przyjęte przez
laboratorium jako niespełniające wymagań. W takim przypadku nastąpi jedynie odbiór
ilościowy odczynników, natomiast za dzień ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia
będzie uznany dzień przekazania niezbędnej dokumentacji.
Pytanie 9
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 25 dni roboczych, dla Części IV,
i 42 dni dla Części VII od dnia zgłoszenia niezgodności lub wady przez Zamawiającego.
Wszelkie zgłoszenia i wyjaśnienia w ww. przypadku następują przez upoważnionych
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pracowników Laboratorium Zamawiającego i pracowników Wykonawcy, wskazanych w § 7
niniejszej umowy. „
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 25 dni roboczych, dla Części IV, i 42 dni dla Części VII.
W odpowiedzi na powyższe pytanie informuje, iż odpowiedź na pytanie znajduje się pod
pytaniem numer 7.
Pytanie 10
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w projekcie umowy zapisu w §5 pkt 1:
„Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia odczynników chemicznych po uprzednim
ustaleniu dat ważności aktualnie dostępnych serii. „
Wyjaśnienie: Niestety ze względu na specyfikę produktów, nie mamy wpływu i możliwości
na dostawę dla Część IV I VII materiałów z konkretnie wskazanym 75% okresem ważności,
ze względu na to, że producent z reguły oferuje tylko jedną bieżącą serię materiału. Seria
zmieni się dopiero w momencie wprowadzenia kolejnej partii wzorców do sprzedaży
w przypadku wyczerpania serii lub ponownej recertyfikacji. Czy Zamawiający wyrazi zgodę
na dostawę wzorca z proponowaną datą ważności do ustalenia w trakcie realizacji
zamówienia, jeśli materiał będzie ponownie recertyfikowany lub wyprodukowany?
W odpowiedzi na powyższe pytanie informuje, iż zgodnie z zapisami § 5 ust. 2
„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 Naczelnika 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”.
Pytanie 11
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 25 dni
roboczych, dla Części IV, i 42 dni dla Części VII od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego
wad lub niezgodności. „
(…)
„W przypadku stwierdzenia niezgodności dostawy (…Wykonawca powinien dostarczyć
odczynniki chemiczne zgodne z zamówieniem lub wolne od wad w terminie najpóźniej
w terminie do 25 dni roboczych, dla Części IV, i 42 dni dla Części VII od dnia zgłoszenia”
Wyjaśnienie: Niestety dostawa produktu reklamowanego 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
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realizowane na specjalne zamówienie od różnych producentów, którzy oferuje skrajnie różne
terminy realizacji.
W odpowiedzi na powyższe pytanie informuje, iż odpowiedź na pytanie znajduje się pod
pytaniem numer 7.
Pytanie 12
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 zwłoka, o której mowa w ust. 2 i ust 3, przekroczy o 10 dni określony w ofercie
termin realizacji, Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę, po uprzednim
poinformowaniu a Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości
10% wartości brutto określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.”
Wyjaśnienie: Niestety ze względu na specyfikę produktów może nas lub innego wykonawcę
z góry skazać na obciążenie karami za zwłokę w dostawie materiałów i zaburzyć rachunek
ekonomiczny tego kontraktu oraz ograniczyć liczbę Wykonawców do udziału
w postępowaniu. Kara ma na celu zdyscyplinować Wykonawcę. Niemniej jednak kary
dotyczyć winny konkretnych, niedostarczonych na czas materiałów adekwatnie
do przewinienia, na procedury Wykonawcy nie mają wpływu.
W odpowiedzi na powyższe pytanie informuje, iż Zamawiający pozostaje przy
dotychczasowych zapisach SIWZ.
Pytanie 13
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawy częściowe zamówień aby uniknąć zbędnych
opóźnień dostępnych w magazynie materiałów realizowanego zamówienia oraz naliczanie kar
za zwłokę od wartości fizycznie niedostarczonego przedmiotu zamówienia?
Wyjaśnienie: W przypadku naliczania kar liczonych od wartości całości umowy bądź
przesłanego zamówienia, nawet w sytuacji, gdy zamówienie zostanie częściowo wysłane,
może doprowadzić do sytuacji, że za kilkudniowe opóźnienie jednego produktu zapłacimy
kary nieadekwatne do przewinienia, co może zaburzyć rachunek ekonomiczny tej umowy,
a także ograniczyć liczbę Wykonawców biorących udział w postępowaniu.
W odpowiedzi na powyższe pytanie informuje, iż Zamawiający będzie składał zamówienia
częściowe, jednakże nie przewiduje dalszego dzielenia dostaw dla zamówienia częściowego.
Pytanie 14
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie faktur i protokołu w odrębnej przesyłce
(kurierem, pocztą) bądź drogą elektroniczną?
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

tel. 22 556 01 29 < faks 22 826 20 30
bba@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

Wyjaśnienie: Niestety materiały nadawane są z Magazynu Centralnego Z Niemiec i nie mamy
możliwości dołączyć dokumentów do paczki.
W odpowiedzi na powyższe pytanie informuje, iż zgodnie z wymaganiami Zamawiającego
faktura powinna być dostarczona do Centrali Urzędu. Podstawą wystawienia faktury przez
Wykonawcę jest podpisany bez zastrzeżeń przez obie Strony umowy protokół odbioru.
Pytanie 15
Czy Zamawiający wyraziłby zgodę, przy ewentualnym braku dokumentów w dostawie
o zgłaszanie telefoniczne braku dokumentów (bądź email), a Wykonawca dosłałby
bezzwłocznie w formie elektronicznej lub do pobrania ze strony, (aby brak nie traktowany
był, jako niezgodność)?
W odpowiedzi na powyższe pytanie informuje, iż odpowiedź na pytanie znajduje się pod
pytaniem numer 8.
Pytanie 16
W nawiązaniu do powyższych pytań zwracamy się z prośbą do Zamawiającego
o przesunięcie terminu składania ofert.
W odpowiedzi na powyższe pytanie informuje, iż Zamawiający zmienia termin składania
oraz otwarcia ofert. Oferty należy składać do dnia 25 marca 2019 r. do godz. 11:00. Termin
otwarcia ofert 25 marca 2019 r. do godz. 11:30
Pytanie 17
Niestety ze względów ekonomicznych, nie będziemy mogli podpisać umowy, w której nie
jest określona górna granica roszczeń lub ten zapis nie będzie mógł być wykluczony
z umowy. Mając na uwadze zasadę jawności, równości, uczciwej konkurencji, bezstronności
i dotychczasową współpracę zwracamy się z prośbą o skorygowanie zapisu pkt 5 § 6 bądź
dodanie do projektu umowy zapisu zgodnego z warunkami sprzedaży do realizowanej oferty:
„a) całkowita łączna odpowiedzialność XXX jest ograniczona do niższej z następujących
kwot: (i) wartości Towarów i/lub Usług; lub (ii) 400 000 GBP lub równoważność tej kwoty
w euro, lub PLN, przy czym Klient ma obowiązek minimalizować wysokość grożącej szkody;
oraz
b) XXXX nie ponosi odpowiedzialności za utratę zysków, pogorszenie możliwości
prowadzenia działalności gospodarczej lub utratę przychodów, utratę oczekiwanych
oszczędności, zmniejszenie wartości przedsiębiorstwa, jakiekolwiek roszczenia strony
trzeciej, czy jakiekolwiek pośrednie lub następcze straty i szkody bezpośrednio lub
pośrednio wynikające z Umowy.’”
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu pkt 5 § 6?
W odpowiedzi na powyższe pytanie informuje, iż Zamawiający pozostaje przy
dotychczasowych zapisach SIWZ.
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Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ. Dotychczasowy termin składania
oraz otwarcia ofert ulega zmianie. Oferty należy składać do dnia 25 marca 2019 r.
do godz. 11:00. Termin otwarcia ofert 25 marca 2019 r. do godz. 11:30

Dyrektor Generalny
Maciej Jabłoński
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