Maciej Jabłoński
Dyrektor Generalny Urzędu
Ochrony Konkurencji
i Konsumentów

Warszawa, 24 kwietnia 2019 r.
BBA.2.262.12.2019
Wszyscy uczestnicy postępowania
W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na dostawę odczynników chemicznych
na potrzeby laboratoriów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2019 r.
– III części, informuję, że wpłynęły zapytania dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia o następującej treści:
Pytanie 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów z części II z następującymi
terminami ważności:
- pozycja 1: 14/02/2021;
- pozycja 2: 21/01/2022;
- pozycja 3: 08/02/2021;
- pozycja 4: 02/02/2021;
- pozycja 5: 14/01/2022;
- pozycja 6: 11/01/2022;
- pozycja 7: 15/01/2022;
- pozycja 8: 18/01/2022;
- pozycja 9: 29/01/2021;
- pozycja 10: 15/01/2022;
- pozycja 11: 29/01/2021;
- pozycja 12: 07/2021;
- pozycja 13: 03/2022;
- pozycja 14: 07/12/2024;
- pozycja 15: 20/12/2020;
- pozycja 16: 12/06/2020;
- pozycja 17: 28/02/2021;
- pozycja 18: 24 miesiące od wysyłki;
- pozycja 19: 24 miesiące od wysyłki;
- pozycja 20: 24 miesiące od wysyłki;
- pozycja 21: 24 miesiące od wysyłki;
- pozycja 22: 28/08/2022;
- pozycja 23: 23/10/2020.
Wyjaśnienie: Producenci, mając na uwadze specyfikę produktów, nie mogą zagwarantować
dostawy wzorca z określonym procentowym minimum terminu ważności, gdyż w sprzedaży
dostępna jest zazwyczaj tylko jedna seria produktu do wyczerpania zapasów/końca terminu
ważności. Nie wszystkie wzorce spełniają również warunek minimum 24 miesięcy terminu
ważności (w przypadku, gdy całkowity okres przydatności jest dłuższy, niż 32 miesiące).
Obecnie dostępne w sprzedaży serie posiadają terminy ważności, jak powyżej.
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W odpowiedzi na powyższe pytanie informuje, iż Zamawiający pozostaje przy
dotychczasowych zapisach SIWZ.
Pytanie 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji dla Części II do 42 dni
kalendarzowych?
Wyjaśnienie: Nie wszystkie materiały posiadamy na stałe w naszym magazynie, ponadto
część materiałów sprowadzamy z USA, bezpośrednio na konkretne zamówienie
Zamawiającego, w związku z czym odprawa celna dodatkowo wydłuża termin realizacji.
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 3
WZÓR UMOWY:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w projekcie umowy zapisu w §2 pkt 5 na:
„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 42 dni dla Części II 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.”
Wyjaśnienie: Niestety reklamacja nie będzie mogła zostać zrealizowana w terminie krótszym
niż pierwotnie zrealizowane zamówienie, ze względu na brak materiałów na stanie
magazynowym, czyli do 42 dni dla Części II.
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
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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 4
Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie faktur i protokołu w odrębnej przesyłce
(kurierem, pocztą) bądź drogą elektroniczną?
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 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu projektu umowie w § 2, pkt 4 na:
„Do dostarczenia odczynników chemicznych Wykonawca prześle karty charakterystyk
na wskazany adres email odbiorcy materiałów, zgodnie z zamówieniem bądź do pobrania
ze strony www.lgcstandards.com”
Wyjaśnienie: 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 6
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 42 dni dla
Części II od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego wad lub niezgodności.”
W odpowiedzi na powyższe pytanie informuje, iż odpowiedź na pytanie znajduje się pod
pytaniem numer 3.
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Pytanie 7
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 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.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ. Dotychczasowy termin składania
oraz otwarcia ofert ulega zmianie. Oferty należy składać do dnia 29 kwietnia 2019 r.
do godz. 11:00. Termin otwarcia ofert 29 kwietnia 2019 r. do godz. 11:30

wz. Dyrektora Generalnego
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Natalia Borzym
Dyrektor Biura Kadr, Szkolenia i Organizacji
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