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                                                              Data: 27.05.2019 r. 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 221 000 EURO pn.: 
Dostawa odczynników i akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu „Otwarci na sukces” oraz projektu „Zintegrowany 
Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.” 

WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) - informuje, że w dn. 23 - 24.05.2019 r. wpłynęły zapytania od 
Wykonawców dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi 
do wiadomości Wykonawców, bez ujawniania źródła zapytania: 
 
ZAPYTANIE 1:  
Pytanie dotyczy części 7 pozycji 2: 
Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie produktu pakowanego po 10 ml (3x10ml)? 
ODPOWIEDŹ 1: 
Zamawiający zgadza się na dostarczenie produktu pakowanego po 10 ml (3x10ml). 
 
ZAPYTANIE 2: 
Pytanie dotyczy wzoru umowy §6 ust. 1 
Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie kary do poziomu do 0,1%? 
ODPOWIEDŹ 2: 
Zamawiający nie zgadza się na zmniejszenie kary do poziomu 0,1%. 
 
ZAPYTANIE 3: 
Pytanie dotyczy części 11 poz. 2: 
Czy Zamawiający dopuści produkt pakowany po 250 sztuk? 
ODPOWIEDŹ 3: 
Zamawiający nie dopuszcza produktu pakowanego po 250 sztuk. 
 
ZAPYTANIE 4: 
Pytanie dotyczy części 11 pozycji 3: 
Czy Zamawiający dopuści produkt pakowany po 1000 sztuk? 
ODPOWIEDŹ 4: 
Zamawiający nie dopuszcza produktu pakowanego po 1000 sztuk. 
 
ZAPYTANIE 5: 
Dotyczy Rodz. III pkt. 8 SIWZ i projektu umowy § 4 ust. 3 
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie terminów reklamacji tj. termin rozpatrzenia reklamacji – 7 dni od jej otrzymania  
i kolejne 7 dni na wymianę towaru na wolny od wad od uwzględniania reklamacji, łącznie 14 dni od daty zawiadomienia 
Wykonawcy przez Zamawiającego. 
ODPOWIEDŹ 5: 
Tak, 14 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego.  
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ZAPYTANIE 6: 
Dotyczy Rodz. III pkt. 10 SIWZ i projektu umowy § 1 ust. 5 
W związku z tym, że przedmiotem postępowania poza odczynnikami będącymi wyrobami medycznymi CE-IVD, są również 
produkty RUO (Research Use Only), które nie posiadają deklaracji zgodności CE-IVD, prosimy o dodanie do Rodz. III pkt. 10 
SIWZ i projektu umowy § 1 ust. 5 zapisu: „o ile dotyczy”. 
ODPOWIEDŹ 6: 
Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do Rodz. III pkt. 10 SIWZ i projektu umowy § 1 ust. 5 zapisu: „o ile dotyczy” w części 
pierwszej niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

ZAPYTANIE 7: 
Dotyczy projektu umowy § 6 ust. 1 
Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary umownej do wysokości 2% wartości brutto danego zamówienia za każdy dzień 
opóźnienia. 
ODPOWIEDŹ 7: 
Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kary umownej do wysokości 2% wartości brutto danego zamówienia za każdy 
dzień opóźnienia. 

ZAPYTANIE 8: 
Dotyczy projektu umowy § 6 ust. 2 
Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary umownej do wysokości 10% niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto,  
o którym mowa w §2 ust.1. 
ODPOWIEDŹ 8: 
Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kary umownej do wysokości 10% niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w §2 ust.1. 

ZAPYTANIE 9: 
Dotyczy projektu umowy § 6 ust. 3 
Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary umownej do wysokości 10% niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto,  
o którym mowa w §2 ust.1. 
ODPOWIEDŹ 9: 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu o obniżenie kary umownej do wysokości 10% niezrealizowanej części 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §2 ust.1. 

ZAPYTANIE 10: 
Dotyczy projektu umowy § 8 ust. 3 
Zwracamy się z prośbą o dodanie zapisu: 
3) dwukrotnego niedostarczenia towaru lub opóźnienie w terminie dostawy powyżej 14 dni, 
ODPOWIEDŹ 10: 
Zamawiający pozostawia dotychczasowe zapisy bez zmian. 
 
ZAPYTANIE 11 
Dotyczy   zadania nr 12 
Czy Zamawiający w pozycji nr 6 wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika w opakowaniu 15 ml z opcją przeliczenia na 
wymagana objętość? 
ODPOWIEDŹ 11: 
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie odczynnika w opakowaniu 15 ml z opcją przeliczenia na wymagana 
objętość, ponieważ proponowane opakowanie 15 ml jest  nie większe niż wymagane przez Zamawiającego 30 ml. 
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ZAPYTANIE 12 
Dotyczy  zadania  4  
Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 4 pozycje nr 4, 6, 7 do oddzielnego pakietu co umożliwi wzrost konkurencyjności  
i złożenie korzystnej oferty cenowej. 
ODPOWIEDŹ 12: 
Zamawiający nie wyraża zgody na  wydzielenie z pakietu 4 pozycji nr 4, 6, 7 do oddzielnego pakietu. 

Ponadto Zamawiający informuje iż zgodnie z treścią art. 38 w związku z art. 12a Ustawy Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. 2018, poz. 1986 ze zm.) modyfikuje zapisy Rozdziału XII SIWZ w następujący sposób: 
I) Miejsce gdzie znajduje się zmieniany tekst: Rozdział XII pkt 1 SIWZ 
 
TREŚĆ PRZED MODYFIKACJĄ: 
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:  
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin; 
Dział Zamówień Publicznych, Collegium Jana Pawła II, pokój C-223 
w terminie do dnia 29.05.2019 r. do godz. 12:00. 
 
TREŚĆ PO MODYFIKACJI: 
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:  
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin; 
Dział Zamówień Publicznych, Collegium Jana Pawła II, pokój C-223 
w terminie do dnia 30.05.2019 r. do godz. 12:00. 
 
II)Miejsce gdzie znajduje się zmieniany tekst: Rozdział XII pkt 5 SIWZ 
 
TREŚC PRZED MODYFIKACJĄ: 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.05.2019 r. o godz. 12:15, w siedzibie Zamawiającego wskazanej w pkt 1. 
 
TREŚĆ PO MODYFIKACJI: 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.05.2019 r. o godz. 12:15, w siedzibie Zamawiającego wskazanej w pkt 1. 
 
Zamawiający – działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 4a pkt. 1) Ustawy Prawo zamówień publicznych – zamieścił ogłoszenie  
o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
Dokonana modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wiąże Wykonawców z chwilą ogłoszenia treści 
niniejszego pisma. Odmienne uregulowania zawarte w SIWZ stają się nieobowiązujące. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez 
zmian. 
 

                                                                                                          Prorektor 
                                                                                                      Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II  

                                                                                                dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL 
 


