
 
 

 
Al. Racławickie 14 | 20-950 Lublin | tel. +48 81 445 41 59 | dzp@kul.pl | www.kul.pl 

 

Dział Zamówień Publicznych 

St
ro

n
a1

 

Nr sprawy: AZP-240/PN-p30/025/2018-123 
                                                              Data: 29.03.2018 r. 

 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 221 000 EURO pn.: 
Dostawa odczynników na podstawie umowy katalogowej dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 

WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ  

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) - informuje, że w dniu 28.03.2018 r. wpłynęły zapytania od 
Wykonawcy dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi do 
wiadomości Wykonawców, bez ujawniania źródła zapytania.  

 
Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ, ustęp 2. 
Zamawiający zapisał: 
„Zobowiązujemy się do informowania Zamawiającego, na bieżąco, o wszelkich cenach promocjach, specjalnych, zniżkach 
sezonowych, rabatach itp., które będą miały zastosowanie w odniesieniu do zamawianych odczynników na podstawie umowy 
zawartej w wyniku niniejszego postępowania, o ile cena ta będzie korzystniejsza niż cena zaoferowana w postępowaniu.” 
Uprzejmie prosimy o korektę w/w zapisu, tak aby brzmiał: 
„Zobowiązujemy się do informowania Zamawiającego, na bieżąco, o wszelkich cenach promocjach, specjalnych, zniżkach 
sezonowych, rabatach itp. poprzez stronę internetową producenta, które będą miały zastosowanie w odniesieniu do 
zamawianych odczynników na podstawie umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania, o ile cena ta będzie 
korzystniejsza niż cena zaoferowana w postępowaniu. Zamawiający powoła się na numer promocji w swoim zamówieniu” 
Lub usunięcie. 
Prośbę swoją motywujemy tym, iż nie mamy możliwości śledzenia wszystkich organizowanych promocji i weryfikowania 
każdego z wpływających zamówień pod kątem promocji. Nie mamy dedykowanego zespołu do tego typu czynności. Promocje 
organizowane są odgórnie i wszystkie informacje dotyczące promocji zamieszczane są bezpośrednio na stronie producenta.  
Warunkiem realizacji zamówienia na zasadach promocyjnych jest powołanie się przez Zamawiającego na daną promocję  
w zamówieniu. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wprowadza modyfikację w treści formularza „Oferta Wykonawcy“ – Załączniku nr 2 do SIWZ poprzez korektę 
zapisu „Zobowiązujemy się do informowania Zamawiającego, na bieżąco, o wszelkich cenach promocjach, specjalnych, 
zniżkach sezonowych, rabatach itp. poprzez stronę internetową producenta, które będą miały zastosowanie w odniesieniu do 
zamawianych odczynników na podstawie umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania, o ile cena ta będzie 
korzystniejsza niż cena zaoferowana w postępowaniu. Zamawiający powoła się na numer promocji w swoim zamówieniu.” 

Dotyczy wzoru umowy, §1, ustęp 4. 
Zamawiający zapisał: 
„Zamówienia częściowe, o których mowa w ust. 2, będą składane przez Zamawiającego faksem lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej.” 
Uprzejmie prosimy o korektę w/w zapisu, tak aby brzmiał: 
„Zamówienia częściowe, o których mowa w ust. 2, będą składane przez Zamawiającego faksem,  za pośrednictwem poczty 
elektronicznej lub bezpośrednio na platformie internetowej Wykonawcy.” 
Realizacja zamówień na stronie internetowej daje możliwość składania ich 24h/7dni w tygodniu. Zamawiający zyskuje dostęp 
bezpośredni do badania statusu zamówienia. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wprowadza modyfikację w treści wzoru umowy – załącznika nr 6 do SIWZ. Paragraf 1 ustęp 4 otrzymuje 
brzmienie: „Zamówienia częściowe, o których mowa w ust. 2, będą składane przez Zamawiającego faksem, za pośrednictwem 
poczty elektronicznej lub bezpośrednio na platformie internetowej Wykonawcy.” 

 
Dotyczy wzoru umowy, §3, ustęp 1. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie tego zapisu o: 
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„ lub Wykonawca zapewni stały dostęp Zamawiającemu ( 24h, 7 dni w tygodniu ) do kart charakterystyki produktu na swojej 
stronie internetowej, a na żądanie Zamawiającego niezwłocznie dostarczy drogą emailową lub w formie wydrukowanej.”  
Prośbę swoją motywujemy tym, iż w przypadku naszej firmy proces realizacji zamówienia nie przewiduje dostarczania w/w 
dokumentów wraz z towarem. Ze względów na politykę ekologiczną firmy udostępniamy wymagane dokumenty w formie 
elektronicznych plików na naszej stronie.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wprowadza modyfikację w treści wzoru umowy – załącznika nr 6 do SIWZ. Paragraf 3 ustęp 1 otrzymuje 
brzmienie:   
Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar określony w zamówieniach, o których mowa w §1 ust. 2 w terminie ....... dni 
roboczych od daty złożenia zamówienia częściowego, a w przypadku odczynników sprowadzanych z zagranicy w terminie 21 
dni od daty złożenia zamówienia częściowego, o którym mowa w §1 ust. 2 i 3. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony 
wraz z kartami charakterystyki do budynków Zamawiającego mieszczących się przy ul. Konstantynów 1 w Lublinie oraz  
ul. Kwiatkowskiego 3a w Stalowej Woli, lub Wykonawca zapewni stały dostęp Zamawiającemu (24h, 7 dni w tygodniu ) do 
kart charakterystyki produktu na swojej stronie internetowej, a na żądanie Zamawiającego niezwłocznie dostarczy drogą 
emailową lub w formie wydrukowanej.  

 

Dotyczy wzoru umowy, §3, ustęp 2. 
Uprzejmie wnosimy o usunięcie w/w ustępu. 
Nasze odczynniki produkowane i magazynowane są  poza granicami kraju.  
Nie mamy możliwości realizowania dostaw w przeciągu 48h. Poza tym zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie 
pisemnej lub poprzez stronę internetową. 
Telefoniczny sposób składania zamówień uniemożliwia ustalenie źródła ewentualnej pomyłki.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający usuwa ustęp 2 paragrafu 3 wzoru umowy – załącznika nr 6 do SIWZ. 

 

Dotyczy wzoru umowy, §4, ustęp 3. 
Zamawiający zapisał: 
„Wykonawca jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, a w przypadku jej 
uwzględnienia dostarczyć w terminie 3 dni od dnia uwzględnienia reklamacji towar zgodnie z zamówioną ilością  
i asortymentem posiadający właściwości wskazane w SIWZ. Nie uznanie reklamacji wymaga udzielenia pisemnej odpowiedzi. 
Brak odpowiedzi w tym terminie uważa się za uznanie reklamacji.” 
Uprzejmie prosimy o korektę w/w zapisu, tak aby brzmiał: 
„Wykonawca jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, a w przypadku jej 
uwzględnienia dostarczyć w terminie 10 dni od dnia uwzględnienia reklamacji towar zgodnie z zamówioną ilością  
i asortymentem posiadający właściwości wskazane w SIWZ. Nie uznanie reklamacji wymaga udzielenia pisemnej odpowiedzi. 
Brak odpowiedzi w tym terminie uważa się za uznanie reklamacji.” 
Nasze produkty magazynowane są poza granicami kraju, podany tutaj termin jest niewystarczającym i naraża Wykonawcę na 
ponoszenie kar umownych tytułem nieterminowej realizacji. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wprowadza modyfikację w treści wzoru umowy – załącznika nr 6 do SIWZ. Paragraf 4 ustęp 3 otrzymuje 
brzmienie:   
Wykonawca jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, a w przypadku jej uwzględnienia 
dostarczyć w terminie 10 dni od dnia uwzględnienia reklamacji towar zgodnie z zamówioną ilością  
i asortymentem posiadający właściwości wskazane w SIWZ. Nie uznanie reklamacji wymaga udzielenia pisemnej odpowiedzi. 
Brak odpowiedzi w tym terminie uważa się za uznanie reklamacji. 

Dotyczy wzoru umowy, §5. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie w/w paragrafu umowy o następujący zapis? 
„Zamawiający dopuszcza dostarczanie e-faktur drogą elektroniczną na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail.” 
Przekazywanie faktur drogą emailową usprawni proces przekazywania faktur. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia dotychczasowe zapisy SIWZ bez zmian.   



 
 

 
Al. Racławickie 14 | 20-950 Lublin | tel. +48 81 445 41 59 | dzp@kul.pl | www.kul.pl 

 

Dział Zamówień Publicznych 

St
ro

n
a3

 

 

Dotyczy wzoru umowy, §8, ustęp 1 oraz ustęp 2. 
Zamawiający zapisał: 
„1.W przypadku nieterminowej dostawy towaru Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną,  
w wysokości 1% wartości brutto dostawy określonej w zamówieniu częściowym, za  każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak 
niż 10% wartości umowy brutto.” 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na korektę tych ustępów tak by brzmiały: 
„1.W przypadku nieterminowej dostawy towaru Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną,  
w wysokości 0,1% wartości brutto produktu pozostającego w zwłoce dostawy określonej w zamówieniu częściowym, za  
każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10% wartości umowy brutto.” 
Naliczenie kary umownej za zwłokę w dostawie powinno odbywać w odniesieniu do wartości produktu a nie wartości 
zamówienia. Zamawiający nie przewiduje lustrzanych kar płaconych przez Zamawiającego Wykonawcy za zwłokę w płatności. 
Zgodnie  z kodeksem cywilnym umowy powinna cechować równość stron stosunku cywilnego. Korekta o którą prosimy,  
w znacznym stopniu przybliży wymagany prawem charakter umowy. W treści kodeksu cywilnego nie znajdziemy takich 
postanowień, które by wskazywały na preferowanie Zamawiającego zawierającego akurat umowę w sprawie zamówienia 
publicznego. Zasada równości stron zatem nie doznaje żadnych ograniczeń w postępowaniu o zamówienie publiczne. Także 
żaden zapis ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie uprawnia Zamawiającego do czynienia wyłomu w przestrzeganiu zasady 
równości stron i prymatu zasad zawartych w kodeksie cywilnym, przy zawieraniu umów w sprawie zamówienia publicznego. 
Wręcz przeciwnie, art. 14 i 139 ust. 1 ustawy Pzp odsyłają do stosowania Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie 
stanowią inaczej przesądzając o czysto cywilistycznym stosunku jaki powstaje pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

Odpowiedź 
Zamawiający wprowadza modyfikację w treści wzoru umowy – załącznika nr 6 do SIWZ. Paragraf 8 ustęp 1 otrzymuje 
brzmienie:   
1.W przypadku nieterminowej dostawy towaru Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną,  
w wysokości 0,1% wartości brutto dostawy określonej w zamówieniu częściowym, za  każdy dzień opóźnienia, nie więcej 
jednak niż 10% wartości umowy brutto. 

 
Dokonana modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wiąże Wykonawców z chwilą ogłoszenia treści 

niniejszego pisma. Zamawiający będzie odczytywał złożone oferty z uwzględnieniem powyższych modyfikacji. Pozostałe zapisy SIWZ 

pozostają bez zmian. 

        

dr hab. Paweł Smoleń, pro                                                                                   Podpisano, 

                                                                                                                                                                  /-/     Prorektor  
                                                                                                                              Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II  
                                                                                                                                                  dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL 

 f. KUL 


