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Wrocław dn. 11.01.2021  
 

PO.271.50.2020 
l.dz. 90/2020/W 

 
Uczestnicy postępowania 

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: Dostawa 
sprzętu laboratoryjnego z podziałem na 17 części dla ŁUKASIEWICZ - 
PORT 

 
Zamawiający informuje, że do ww. postępowania zostały złożone pytania.  
W związku z powyższym zgodnie z art. 38 ustawy PZP (Dz. U. z 2019 r., poz. 
1843) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz 
zmianami SIWZ. 
 
Pytanie 1: 
Dotyczy: zestaw pipet elektronicznych, zgodnych z 2.2 OPZ 
Czy Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie pipet o regulowanej pojemności  
w zakresie: 5-100 µl w miejsce pipet o pojemności 5-50 µl, 10-100 µl? 
Czy w przypadku akceptacji powyższego należy zaoferować dwie sztuki pipet  
o regulowanej pojemności 5-100 µl? 
Odpowiedź 1:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. 
 
Pytanie 2: 
Dotyczy: Części 1 OPZ 2.1c 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie zestawy pipet zawierających 
nie 4 a 5 pipet o następujących parametrach :  
0,1-2,5 µl,  
0,5-10 µl,  
2-20 µl,  
20-200 µl,  
100-1000 µl 
Odpowiedź 2:  
Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany zestaw pipet. 
 
Pytanie 3:  
Dotyczy: Części 7, Punkt 7, części nr 2.7b, załącznika nr 1a 
Czy Zamawiający dopuści do postepowania urządzenie wyposażone w stelaże na 
pudełka kriopudełka, o wymiarach 30.2 x 14 x 68.3 cm, mieszczące po 25 
pudełek każdy? 
Odpowiedź 3:  
Zamawiający dopuszcza zaproponowane wymiary stelaży pod warunkiem 
spełnienia pozostałych wymagań tj. Wykonawca zaoferuje zamrażarkę  
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z kompletem stelaży umożliwiających jednoczesne przechowywanie  
w zamrażarce min 350 kriopudełek w stelażach. 
 
Pytanie 4:  
Dotyczy: Części 7, Punkt 17, części nr 2.7b, załącznika nr 1a 
Czy Zamawiający dopuści do postepowania urządzenie o zużyciu energii 
wynoszącym 12.3 kWh na dobę? 
Odpowiedź 4:  
Tak, Zamawiający dopuszcza do postępowania urządzenie o zużyciu energii 
wynoszącym 12.3 kWh na dobę. 
 
Pytanie 5: 
Dotyczy wzoru umowy części 1,4,5 i 7 
(§ 10 ust.3) Czy Zamawiający dopuści zmianę określenia "opóźnienie" na 
"zwłoka"? 
Uzasadnienie: Terminy „opóźnienie” i „zwłoka” mają walor prawny, przy czym 
„zwłoka” oznacza opóźnienie zawinione. W sytuacji objętej niniejszą umową 
dowodzenie winy Wykonawcy przez Zamawiającego byłoby niecelowe a po 
części niemożliwe. Zwracamy uwagę, iż Wykonawca, realizując przedmiot 
umowy, ponosi zwykłe ryzyko biznesowe prowadzonej przez siebie 
działalności. 
Odpowiedź 5: 
Zamawiający zmienia umowę poprzez zmianę terminu „opóźnienie” na 
„zwłokę”. 
 
Pytanie 6: 
Dotyczy wzoru umowy części 1,4,5 i 7 
(§10 ust.3, pkt.1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta 
naliczanej kary do 0,1% wynagrodzenia NETTO przedmiotu umowy? 
Odpowiedź 6: 
Zamawiający zmienia § 10 ust. 3 pkt 1 umowy, poprzez zmniejszenie kary 
umownej do 0,1 % wynagrodzenia za każdy dzień. 
 
Pytanie 7: 
Dotyczy wzoru umowy części 1,4,5 i 7 
(§  10 ust.3, pkt.1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta 
naliczanej kary do 10% wynagrodzenia NETTO przedmiotu umowy? 
Odpowiedź 7: 
Zamawiający nie zmienia postanowienia umowy. 
 
Pytanie 8: 
Dotyczy wzoru umowy części 1,4,5 i 7 
(§ 10 ust.3, pkt.2 ) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta 
naliczanej kary do 10% wynagrodzenia NETTO przedmiotu umowy? 
Odpowiedź 8: 
Zamawiający zmienia § 10 ust. 3 pkt 2 poprzez zmniejszenie maksymalnego 
limitu wysokości kar umownych z tego tytułu do 10%. 
 
Pytanie 9: 
Dotyczy wzoru umowy części 1,4,5 i 7 
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(§ 10 ust.3, pkt.3 ) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta 
naliczanej kary do 10% wynagrodzenia NETTO przedmiotu umowy lub 10% z 
tego wynagrodzenia odpowiadającego wartości Umowy, od której 
Zamawiający odstąpił? 
Odpowiedź 9: 
Zamawiający nie zmienia postanowienia umowy.  
 
Pytanie 10: 
Dotyczy wzoru umowy części 1,4,5 i 7 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej 
przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez 
Wykonawcę? 
Uzasadnienie: W obecnej sytuacji epidemii Urząd Zamówień Publicznych 
zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej. Kwalifikowany podpis elektroniczny ma 
skutek prawny równoważny podpisowi odręcznemu. Potwierdzenie tej zasady 
znajduje się w art. 78(1) kodeksu cywilnego, który zrównuje kwalifikowany 
podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym. 
Odpowiedź 10: 
Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej 
przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 
 
Pytanie 11: 
Dotyczy Części 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania nr 1 wszystkich pozycji              
i utworzenie z nich oddzielnych zadań? 
Uzasadnienie: Takie rozwiązanie pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie 
najkorzystniejszej ceny rynkowej dla poszczególnych urządzeń będących 
przedmiotem zamówienia. 
Odpowiedź 11: 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 12: 
Dotyczy Części 1 
Czy w części 2.1a Zamawiający wyrazi zgodę (uzna za równoważne) 
zaproponowanie pipet z zrzutnikiem i uchwytem na końcówki wykonanym z 
tworzywa sztucznego? Uzasadnienie: Oferent gwarantuje iż nie wpłynie to 
negatywnie na proces sterylizacji i trwałość urządzeń (pipety w dalszym ciągu 
pozostaną w pełni autoklawowalne). 
Odpowiedź 12: 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 13: 
Dotyczy Części 1 
Czy w części 2.1b Zamawiający wyrazi zgodę (uzna za równoważne) 
zaproponowanie pipety o pojemności 0,2 do 2µl w miejsce pipety 0,1 – 2,5 µl?  
Uzasadnienie: Powyższe umożliwi Zamawiającemu uzyskanie korzystnej ceny                  
i zwiększy konkurencyjność ofert. 
Odpowiedź 13: 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie 14: 
Dotyczy Części 1 
Czy w części 2.1C Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie produktu który 
nie spełnia punktu nr 6 OPZ (Kalibracja bez użycia dodatkowych narzędzi) jeśli 
narzędzia do kalibracji zostaną dostarczone (nieodpłatnie) razem z przedmiotem 
zamówienia? 
Odpowiedź 14: 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 15: 
Dotyczy Części 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania nr 4 wszystkich pozycji              
i utworzenie z nich oddzielnych zadań? 
Uzasadnienie: Takie rozwiązanie pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie 
najkorzystniejszej ceny rynkowej dla poszczególnych urządzeń będących 
przedmiotem zamówienia. 
Odpowiedź 15: 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 16: 
Dotyczy Części 4 
Czy w części 2.4a Zamawiający dopuści i uzna za równoważne zaproponowanie 
urządzenia o parametrze RCF 21.100 w miejsce RFC 21.300? 
Odpowiedź 16: 
Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie o parametrze RCF 21.100 zamiast 
RFC 21.300. 
 
Pytanie 17: 
Dotyczy Części 4 
Zwracamy się z prośbą o wykreślenie w części 2.4a parametru: Funkcja 
hamowania SOFT: 10 ramps. 
Uzasadnienie:  
Tak skonstruowany opis przedmiotu zamówienia, zezwoli na możliwości 
zaoferowania produktu równoważnego, a tym samy nie będzie zachodziło 
podejrzenie , iż obecny zapis może sugerować jednego oferenta, który jest w 
stanie spełnić oczekiwania Zamawiającego. W związku z powyższym prosimy o 
ustosunkowanie się do wniesionych uwag w zakresie przedmiotu zamówienia 
oraz dokonanie modyfikacji przedmiotu zamówienia, w taki sposób, aby zezwolić 
na przystąpienie do przedmiotowego postępowania Wykonawcom, którzy 
pozostają na rynku polskim w dyspozycji wymaganego przedmiotu zamówienia, 
mogących spełnić wymagania zamawiającego. 
Odpowiedź 17: 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 
 
Pytanie 18: 
Dotyczy Części 4 
Czy w części 2.4a Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością ustawiania 
czasu pracy w zakresie: 1-99min i pracy ciągłej? 
Odpowiedź 18: 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania. 



Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii 
54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77, Fax: +48 71 720 16 00 
E-mail: biuro@port.lukasiewicz.gov.pl | NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS,  
Nr KRS: 0000850580 

 

Strona 5 z 9 
 

Pytanie 19: 
Dotyczy Części 4 
Czy w części 2.4b Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie urządzenia                    
o parametrach: 
Zakres prędkości od 100 do 14,800 RPM (krok 100 rpm) 
Zegar    1 min – 99 min, tryb ciągły 
Brak odpływu kondensatu. 
Odpowiedź 19: 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania. 
 
Pytanie 20: 
Dotyczy Części 4 
Czy w części 2.4c Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie urządzenia                     
o częstotliwość mieszania – 250 do 1400 RPM i czasie pracy (ustawienia zegara) 
od 1 min to 96 godzin?  
Uzasadnienie: Takie rozwiązanie pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie 
najkorzystniejszej ceny rynkowej i zwiększy konkurencyjność ofert. 
Odpowiedź 20: 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania. 
 
Pytanie 21: 
Dotyczy Części 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania nr 5 wszystkich pozycji             
i utworzenie z nich oddzielnych zadań? 
Uzasadnienie: Takie rozwiązanie pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie 
najkorzystniejszej ceny rynkowej dla poszczególnych urządzeń będących 
przedmiotem zamówienia. 
Odpowiedź 21: 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 22: 
Dotyczy Części 7 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania nr 7 wszystkich pozycji              
i utworzenie z nich oddzielnych zadań? 
Uzasadnienie: Takie rozwiązanie pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie 
najkorzystniejszej ceny rynkowej dla poszczególnych urządzeń będących 
przedmiotem zamówienia. 
Odpowiedź 22: 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 23: 
Dotyczy Części 7 
Czy w części 2.7b Zamawiający dopuści zaproponowanie 5 kart dostępu do 
urządzenia w miejsce punktu nr 12 OPZ: Sterownik parametrów pracy 
zabezpieczony hasłem lub kluczem, hasło Zamawiający ustala samodzielnie 
lub otrzymuje przed dokonaniem odbioru urządzenia. 
Uzasadnienie: Powyższe pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie 
najkorzystniejszej ceny rynkowej. 
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Odpowiedź 23: 
Tak: Zamawiający dopuszcza możliwość zabezpieczenia sterownika parametrów 
z pomocą kart dostępów. 
 
Pytanie 24: 
Dotyczy Części 6 
Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie aparatu do elektroforezy 
agarozowej z kompletem grzebieni po 1 szt. 15- 20- i 30 dołkowych  
o grubości 1.5mm? Producent nie posiada w swojej ofercie grzebieni 32- 
dołkowych. 
Odpowiedź 24: 
Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 
Pytanie 25: 
Dotyczy Części 12  
Czy Zamawiający dopuści mikroskop o lepszym współczynniku zoom 1:8.4  
i powiększeniu w zakresie od 6.5x do 55x?   
Czy Zamawiający zgadza się na zastosowanie nasadki okularowej  
o nachyleniu 45 stopni? 
Odpowiedź 25: 
Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mikroskopu o współczynniku 
zoom 1:8.4 i powiększeniu w zakresie od 6.5x do 55x oraz zastosowanie 
nasadki okularowej o nachyleniu 45 stopni. 
 
Pytanie 26: 
Dotyczy Części 7 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia do 
60 dni od podpisania umowy w zakresie zadania nr 7 ? 
Z uwagi na ogromne zapotrzebowanie na chłodziarki i zamrażarki 
laboratoryjne wynikające z prowadzonych na całym świecie akcji szczepień w 
ramach walki z pandemią wirusa COVID19 czas oczekiwania na realizację 
zamówień u wszystkich producentów znacznie się wydłużył i na dzień 
dzisiejszy wynosi średnio ok 8 tygodni. Wydłużenie terminu realizacji do 60 
dni pozwoli na zrealizowanie dostawy bez konieczności uwzględniania  
w ramach kalkulacji cenowej kar za nieterminową realizację. 
Odpowiedź 26: 
Zamawiający wprowadza następującą zmianę do SIWZ pkt. 4: 
Jest: 
Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 35 dni, licząc od dnia 
zawarcia umowy - dotyczy wszystkich części (1 – 17). 
Poprawiono na: 
Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 35 dni, licząc od dnia 
zawarcia umowy – dotyczy wszystkich części za wyjątkiem części nr 7. 
Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 90 dni, licząc od dnia 
zawarcia umowy – dotyczy części nr 7. 
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Pytanie 27: 
Dotyczy Części 7 (OPZ 2.7.b) 
Proszę o potwierdzenie wymiarów statywów które posiada Zamawiający. 
Naszym zdaniem mogło dojść do błędu redakcyjnego na etapie 
przygotowania OPZ w tym zakresie i prawidłowe wymiary statywów to 
56,5x35x14 cm – na 24 kriopudełka oraz 56,5x28,2x14 – na 20 kriopudełek. 
Czy zamawiający posiada po 16 szt. każdego rodzaju z wyżej wymienionych 
statywów (4 + 4 do jednej zamrażarki) ? 
Odpowiedź 27: 
W załączniku nr 2.7b, Opis Przedmiotu Zamówienia, punkt 7 doszło do błędu 
w wymiarach statywów. Prawidłowe wymiary statywów to 56,5x 35x 14 cm – 
na 24 kriopudełka oraz 56,5x 28,2x 14 cm – na 20 kriopudełek. Zamawiający 
posiada zapasobu rodzaju statywów. Układ statywów w zamrażarce jest bez 
znaczenia, jednak musi być spełniony wymóg możliwości przechowywania 
min. 350 kriopudełek. Zamrażarka może akomodować zarówno same stelaże 
na 20 kriopudełek, na 24 kriopudełek lub ich dowolny miks. 
 
Pytanie 28: 
Dotyczy Części 7 (OPZ 2.7.b) 
 
Proszę o informację czy Zamawiający dopuści takie rozwiązanie, aby 
częściowo wykorzystać stelaże zamawiającego (jeden rodzaj) a częściowo 
stelaże dostarczone przez Wykonawcę? 
Odpowiedź 28: 
Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 
Pytanie 29: 
Dotyczy Części 7 (OPZ 2.7.b) 
Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zamrażarki z 2 drzwiami 
wewnętrznymi wykonanymi ze stali nierdzewnej bez izolacji? 
Odpowiedź 29: 
Nie, zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie zamrażarki z 2 drzwiami 
wewnętrznymi wykonanymi ze stali nierdzewnej bez izolacji. 
 
Pytanie 30: 
Dotyczy Części 7 (OPZ 2.7.b) 
Czy zamawiający dopuści rozwiązanie polegające na dostarczeniu zamrażarek 
wraz z niezależnymi rejestratorami temperatury które mają możliwość 
przesyłania powiadomień GSM o przekroczeniu temperatur i odcięciu zasilania? 
Jeżeli tak to proszę o informację czy Zamawiający zapewni we własnym zakresie 
2 aktywne karty SIM (po jednej do rejestratora)? 
Odpowiedź 30: 
Zamawiający nie wymaga powyższego rozwiązania i w związku z tym usuwa 
punkt „12. Powiadomienie GSM o awariach i przekroczeniach zadanych 
parametrów”. 
 
Dodatkowa informacja: 
w związku z błędem edytorskim, który pojawił się w OPZ, załącznik 2.7b 
Zamrażarka Niskotemperaturowa Zamawiający zmienia numerację w lp. 1 . 
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Powtórzony punkt 11 Co najmniej 1 port dostępu do wnętrza komory zmienia 
numer na punkt 14 
Powtórzony punkt 12 Powiadomienie GSM o awariach i przekroczeniach 
zadanych parametrów zostaje usunięty 
Powtórzony punkt 13 System awaryjnego podtrzymywania temperatury CO2 
(bez butli z gazem) zmienia numer na punkt 15 
Punkt 15 Maksymalna masa zamrażarki nie większa niż 330 kg zmienia numer 
na punkt 16 
Punkt 16 Poziom emitowanego hałasu nie większy niż 56 dB zmienia numer na 
punkt 17 
Punkt 17 Maksymalne zapotrzebowanie energetyczne dla temp. -800C nie 
większe niż 12,3 kW/24h dla temperatury otoczenia 200C zmienia numer na 
punkt 18 
 
Pytanie 31: 
Dotyczy Części 7, OPZ 2.7b 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na termin dostawy 5 miesięcy od daty 
podpisania umowy ? Według otrzymanych aktualnych informacji od producenta 
zamrażarki aktualny termin dostawy w porównaniu do roku ubiegłego uległ 
znacznemu wydłużeniu z powodu COVID-19 i wynosi 5 miesięcy (zwiększone 
zapotrzebowanie na zamrażarki niskotemperaturowe oraz wydłużone terminy  
w łańcuchu dostaw części do produkcji zamrażarki) 
Odpowiedź 31: 
Zamawiający wprowadza następującą zmianę do SIWZ pkt. 4: 
Jest: 
Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 35 dni, licząc od dnia 
zawarcia umowy - dotyczy wszystkich części (1 – 17). 
Poprawiono na: 
Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 35 dni, licząc od dnia 
zawarcia umowy – dotyczy wszystkich części za wyjątkiem części nr 7. 
Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 90 dni, licząc od dnia 
zawarcia umowy – dotyczy części nr 7. 
 
Ponadto w związku ze zmianą terminu realizacji zamówienia dla części nr 7 
Zamawiający wprowadza następującą zmianę do SIWZ pkt. 13.4 dot. zasady 
oceny kryterium nr 2 – Termin dostawy: 
Poprawiono na: 

Kryterium nr 2: Termin dostawy dla wszystkich części za wyjątkiem części nr 7 
oceniany będzie według następujących zasad:      

Termin dostawy licząc od dnia zawarcia 
Umowy 

Liczba punktów 

35 dni (włącznie) 0 

34 – 28 dni 3 

27- 21 dni 7 

20 dni i poniżej 10 
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Termin dostawy musi być podany w dniach i nie może być dłuższy niż 35 dni.  
W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje termin dostawy dłuższy niż wynika  
z powyższego punktu, oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu na 
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) PZP. 
W przypadku, gdy z treści oferty wykonawcy nie będzie wynikało jaki termin 
dostawy oferuje wykonawca, Zamawiający uzna, że wykonawca zaoferował 
maksymalny termin (35 dni) i otrzyma 0,00 pkt w ramach kryterium nr 2. 
Informacje w zakresie kryterium nr 2 wykonawca winien wskazać w miejscu 
wskazanym w Formularzu ofertowym dla danej części. 
W Kryterium nr 2 można uzyskać max. 10,00 pkt. 

Kryterium nr 2: Termin dostawy dla części nr 7 oceniany będzie według 
następujących zasad:      

Termin dostawy licząc od dnia zawarcia 
Umowy 

Liczba punktów 

90 dni (włącznie) 0 

89 – 70 dni 3 

69 - 50 dni 7 

49 dni i poniżej 10 

 
Termin dostawy musi być podany w dniach i nie może być dłuższy niż 90 dni.  
W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje termin dostawy dłuższy niż wynika  
z powyższego punktu, oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu na 
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) PZP. 
W przypadku, gdy z treści oferty wykonawcy nie będzie wynikało jaki termin 
dostawy oferuje wykonawca, Zamawiający uzna, że wykonawca zaoferował 
maksymalny termin (90 dni) i otrzyma 0,00 pkt w ramach kryterium nr 2. 
Informacje w zakresie kryterium nr 2 wykonawca winien wskazać w miejscu 
wskazanym w Formularzu ofertowym dla danej części. 
W Kryterium nr 2 można uzyskać max. 10,00 pkt. 
 
 
Załączniki: 

1. Wzory umów – po modyfikacji 
1. OPZ-ty - po modyfikacji II 
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