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BZP  85/1/2012        Bydgoszcz, 12.11.2012 r. 

 

              

 

                                                                    

 

        Do wszystkich zainteresowanych 
 

 

 

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników i 

materiałów zużywalnych – sprawa BZP 85/2012. 

 

 Zamawiający informuję, że na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) jeden z uczestników  

w/w postępowania w dniu 09.11.2012 r. zadał Zamawiającemu następujące pytania: 

 

Pytanie 1: „… Dotyczy projektu umowy, §5, punkt 2. 

 Zamawiający zapisał: 

 „ Termin gwarancji jakości przedmiotu umowy nie będzie krótszy, niż okres gwarancji 

producenta, jednakże  nie mniej niż 12 miesięcy od daty dostarczenia przedmiotu umowy.“ 

  

 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę tego zapisu dla zadania 1 oraz dla zadania  2 na: 

 „Termin gwarancji jakości przedmiotu umowy nie będzie krótszy niż 12 miesięcy od daty 

dostarczenia  przedmiotu umowy za wyjątkiem pozycji 1, 4 i 5 z zadania 2,  dla których termin 

gwarancji jakości  przedmiotu umowy nie może być krótszy niż: 

- Min 3 miesiące – dla pozycji 1 

- Min 6 miesięcy – dla pozycji 4 

- Min 7 miesięcy – dla pozycji 5 „ ? 

Prośbę swoją  motywujemy tym, iż produkty nasze są produkowane oraz magazynowane poza 

granicami kraju. Uwzględniając czas niezbędny na transport, niemożliwym jest spełnienie warunku 

przez Wykonawcę dostarczenia przedmiotu umowy z okresem nie krótszym niż okres gwarancji 

producenta. 

W przypadku produktów z zadania 2, pozycje 1, 4 i 5 cechą charakterystyczną jest to, iż już w dniu 

wyprodukowania nie spełniają kryterium 12 miesięcy terminu gwarancji ze względu na swój skład 

chemiczno-fizyczny ( cechują się kilkumiesiecznym terminem gwarancji jakości ). …”. 
Odpowiedź Zamawiającego: TAK zamawiający wyraża zgodę na proponowane powyżej zmiany i 

modyfikuje o powyższe zapisy specyfikację istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 2: „…   Dotyczy projektu umowy, §5, punkt 4. 

 Zamawiający zapisał: 

 „Reklamacje zgłoszone przez Zamawiającego z tytułu jakości dostarczonego przedmiotu 



 

umowy załatwiane będą przez Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od chwili 

zgłoszenia drogą pisemną, faxem bądź e-mailem, którego otrzymanie Wykonawca zobowiązany 

jest, w taki sam sposób, niezwłocznie potwierdzić.” 

 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę tego zapisu dla zadania 1 i 2 na : 

 „Reklamacje zgłoszone przez Zamawiającego z tytułu jakości dostarczonego przedmiotu 

umowy załatwiane będą przez Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż  do 21 dni roboczych od 

chwili zgłoszenia drogą pisemną, faxem bądź e-mailem, którego otrzymanie Wykonawca 

zobowiązany jest, w taki sam sposób, niezwłocznie  potwierdzić.” ? 

 Prośbę swoją motywujemy tym, iż przy rozpatrywaniu reklamacji jakościowej niezbędna 

jest analiza pracy produktu. Dopiero po dokonaniu analizy Wykonawca może przystapić do 

dostawy.  Na samą analizę Wykonawca potrzebuje odpowiednią ilość czasu.  Dodatkowo, produkty 

z zadania 1 są przygotowane  wg projektu Zamawiającego,  a  przygotowanie ich trwa do 10 dni 

roboczych. Wszystkie nasze dostawy są realizowane z magazynów znajdujących się poza granicami 

kraju. Biorąc wszystkie w/w aspekty pod uwagę, niemożliwym  jest spełnienie tych kryteriów 

Zamawiającego.  Aby uniknąć płacenia kar za nieterminowe dostarczanie produktów w ramach 

reklamacji jakościowej, Wykonawca musiałby realizować dostawy bez rozpatrzenia ich zasadności.  
Odpowiedź Zamawiającego: TAK zamawiający wyraża zgodę na proponowane powyżej zmiany i 

modyfikuje o powyższe zapisy specyfikację istotnych warunków zamówienia. 

 

 

Pytanie 3: „…    Dotyczy wzoru umowy,  §6. 

 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie tego paragrafu o zapis: 

 „ Zamawiający zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto 

faktury za każdy dzień  zwłoki w płatności.” 

 Prośbę swoją Wykonawca motywuje tym iż uzupełnienie tego paragrafu o w/w punkt 

pozwoli na zachowanie równości stron.  Umowa w tej postaci skutkuje: 

1. naruszeniem art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. zasady która zakazuje 

prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób, który utrudnia 

uczciwą konkurencję  

2. naruszenie art. 36 ust. 1 pkt 16 ustawy poprzez wadliwe sporządzenie specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia w części dotyczącej istotnych dla stron postanowień, które 

zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego  

3. naruszenie art. 5, 58 § 1 i 2 oraz 353
1
 k.c. w związku z art. 14 i art. 139 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, tj. bezprawne wprowadzenie do umowy, zapisów 

naruszających w rażący sposób interes prawny i majątkowy wykonawcy, niezgodnych z 

przepisami ogólnymi k.c., a w konsekwencji z ustawą Prawo zamówień publicznych...”. 
 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do wzoru umowy 

proponowanego zapisu. Zamawiający nie podziela argumentów Wykonawcy, który zarzuca Zamawiającemu 

w/w naruszenia przepisów prawa. Zamawiający pragnie podkreślić, iż w myśl art. 483 k.c. za zobowiązania 

pieniężne nie mogą być nakładane kary umowne a tylko odsetki. Zamawiający za zwłokę w płatnościach 

zapłaci odsetki ustawowe.     
  

Zamawiający przedłuża terminu składania ofert do dnia 15-11-2012r. do godz. 12:00 
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         mgr Arkadiusz Słowiński 


