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Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

w przetargu nieograniczonym  

pt.: 

ZAKUP SPRZETU I MATERIAŁÓW DO LABORATORIÓW 

nr sprawy WNP/399/PN/2019 

 

I. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) do Zamawiającego, w 

terminie określonym w siwz, zostały skierowane zapytania o wyjaśnienie treści siwz, 

na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o prędkości nanoszenia w zakresie 0-

80 mm/s? 

 

ODP. Zamawiający dopuszcza urządzenie o prędkości nanoszenia w zakresie 0-80 

mm/s. 

Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie wytwarzające pasy o długości 

regulowanej w zakresie 10-350mm? 

 

ODP. Zamawiający dopuszcza urządzenie wytwarzające pasy o długości regulowanej w 

zakresie 10-350mm. 

Pytanie 3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie wytwarzające pasy o szerokości 180 

mm i grubości regulowanej w zakresie od 0-5000µm z dokładnością ± 10 µm? 

 

ODP. Zamawiający dopuszcza urządzenie wytwarzające pasy o szerokości 180 mm i 

grubości regulowanej w zakresie od 0-5000µm z dokładnością ± 10 µm. 

 Pytanie 4. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o rozmiarach (szer. x gł x wys. 

Zamknięte /otwarte): 600 x 375 x 330/590 mm? 
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ODP. Zamawiający dopuszcza urządzenie o rozmiarach (szer. x gł x wys. Zamknięte 

/otwarte): 600 x 375 x 330/590 mm 
 

Pytanie 5. Dotyczy pkt VI ust. 1 oraz pkt XVII ust. 6 Ad. 3 SIWZ dla Części nr III. 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie maksymalnego 

czasu dostawy w części III przedmiotu zamówienia do 10 tygodni? 

 

ODP. Zamawiający nie wyraża zgodny na wydłużenie terminu dostawy do 10 tygodni. 
 

Pytanie 6. Dotyczy § 4 ust. 1 pkt e) Istotnych Postanowień Umowy (Załącznik B do 

SIWZ) w zakresie Części nr III przedmiotu zamówienia. 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie instrukcji 

obsługi jedynie w języku angielskim? 

 

ODP. Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie instrukcji w języku angielskim. 

 

Pytanie 7. Dotyczy § 5 ust. 1 pkt c) i d) Istotnych Postanowień Umowy (Załącznik 

B do SIWZ) w zakresie Części nr III przedmiotu zamówienia. 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie 

wskazanych w § 5 ust. 1 pkt c) i d) Istotnych Postanowień Umowy kar umownych w 

zakresie części nr III przedmiotu zamówienia do: 

- 0,2% wynagrodzenia umownego brutto niezrealizowanej części dostawy za każdy 

dzień opóźnienia w przypadku kary, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt c); 

-  0,2% wynagrodzenia umownego brutto wymienionego w § 3 ust.1 za każdy dzień 

opóźnienia w przypadku kary, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt d). 

 

ODP. W związku z tym, że Zamawiający wydłuża termin dostawy do 60 dni nie wyraża 

zgody na zmniejszenie kar umownych. 

 

Pytanie 8. Czy Zamawiający dopuści 60 – cio dniowy termin realizacji 

 

ODP. Zamawiający dopuszcza 60-cio dniowy termin dostawy (dotyczy części III) i 

dokonuje modyfikacji wszystkich zapisów siwz w tym zakresie. Zamawiający w 

arkuszu oferty dokonuje zmiany zapisów na : 

 
Załącznik Nr A 

 

Miejsce i data …………………… 

OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA  

Przetarg nieograniczony  

poniżej 221.000 EURO  

pt.: 

ZAKUP SPRZĘTU I MATERIAŁÓW DO LABORATORIÓW 

 NR SPRAWY WNP/399/PN/2019 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

 

............................................................. 

............................................................. 
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............................................................ 

1. Niniejszą Ofertę składa : 

 Nazwa 
adres  

wraz z oznaczeniem województwa 

Wykonawca (........................................................) (........................) 

Wykonawca (........................................................) (........................) 

 

2. Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do Kontaktów  

Imię i Nazwisko (........................................................................................) 

Adres (........................................................................................) 

Telefon (........................................................................................) 

Fax. (........................................................................................) 

E-mail (........................................................................................) 

 

3.Dane Wykonawcy, które będą zawarte w umowie. 

NIP  

REGON  

NR KONTA BANKOWEGO  

NAZWISKA 

WŁAŚCICIELI/OSÓB 

UPOWAŻNIONYCH DO 

PODPISANIA UMOWY 

 

NAZWISKO OSOBY 

ODPOWIEDZIALNEJ ZA 

REALIZACJĘ NINIEJSZEGO 

ZAMÓW. 

 

4.Niniejsza oferta zawiera ……….. ponumerowanych stron. 

5. Deklaracja Wykonawcy: 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu dla ww. zamówienia Ja (My), niżej podpisany(i), niniejszym 

oświadczam(y), że: 

1. Jako wykonawca jestem*:  małym przedsiębiorstwem          

średnim przedsiębiorstwem 

dużym przedsiębiorstwem 

*zaznaczyć X w odpowiednim polu 

2. Zapoznałem/Zapoznaliśmy się i w pełni bez żadnych zastrzeżeń akceptuję(emy) treść 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami i modyfikacjami. 

3. W pełni i bez żadnych zastrzeżeń akceptuję/-emy istotne postanowienia treści umowy zapisane 

w SIWZ. Zobowiązujemy się do podpisania umowy zgodnie z wymogami określonymi w 

SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego . 

4. Zapoznałem/Zapoznaliśmy się z lokalnymi warunkami realizacji oraz zdobyłem/zdobyliśmy 

wszelkie informacje konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty.  
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5. Akceptuję/-emy warunki płatności – zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i istotnych 

postanowieniach treści umowy. 

6. Oferuję/-emy wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w 

SIWZ, wyjaśnieniami do SIWZ oraz jej modyfikacjami obowiązującymi przepisami.  

7. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym SIWZ 

za łącznym wynagrodzeniem w kwocie: 

 

CZĘŚĆ I ODCZYNNIKI CHEMICZNE „BRIK” 

 

Cena (wartość brutto) ………............. zł (słownie: ...................................................................zł),  

w tym: 

netto ………………. zł (słownie: .......................................zł) oraz podatek VAT …..%  

 

Termin realizacji: ……………. dni  

Ekologia: Gwarantuje odbiór zużytych materiałów plastikowych / papierowych  celem recyklingu 

TAK/NIE*          (* zaznaczyć właściwe)) 

 

CZĘŚĆ II ODCZYNNIKI SPECJALISTYCZNE „BRIK” 

 

Cena (wartość brutto) ………............. zł (słownie: ...................................................................zł),  

w tym: 

netto ………………. zł (słownie: .......................................zł) oraz podatek VAT …..% 

 

Termin realizacji: ……………. dni  

Ekologia: Gwarantuje odbiór zużytych materiałów plastikowych / papierowych  celem recyklingu 

TAK/NIE*                    (* zaznaczyć właściwe) 

 

CZĘŚĆ III URZĄDZENIE DOCTOR BLADE 

 

Cena (wartość brutto) ………............. zł (słownie: ...................................................................zł),  

w tym: 

netto ………………. zł (słownie: .......................................zł) oraz podatek VAT …..% 

 

Gwarancja: ……………miesięcy (min. 12, maks. 60) 

 

Termin realizacji: ……………. dni (min. 10 dni, maks. 60 dni) 

EKOLOGIA – regulacja ilości zużytego rozpuszczalnika wraz z możliwością zawracania do 

ponownego użycia niewykorzystanego rozpuszczalnika TAK / NIE* 

* ( zaznaczyć właściwe) 

Powyższa cena jest ceną ostateczną, bez możliwości doliczeń i zawiera wszelkie koszty związane z 

wykonaniem zamówienia na warunkach określonych w SIWZ. Waloryzacja ceny może nastąpić 

tylko na zasadach określonych w SIWZ.  

Powyższa cena, odpowiednio dla danej części zamówienia, wynika z zestawienia asortymentowo-

wartościowego dla tej części, stanowiącego integralny element mojej/naszej oferty. 



 

 

 

 

Projekt pn. „Samoczyszczące, wydajne panele fotowoltaiczne na podłożu elastycznym zintegrowane z ekranem 

akustycznym i inteligentnym systemem monitorowania” realizowany w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia 

BRIK Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, numer umowy POiR.04.01.01-00-0001/17 z dnia 19.06.2018r.” 

 

8. Uważam(y) się związany(i) niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia tj. przez 30 dni W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą 

zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez 

Zamawiającego. 

9. Informuję(my), że wybór oferty będzie/nie będzie*  prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego w 

zakresie**:………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……. 
*niepotrzebne skreślić 

**jeżeli będzie, należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku). 

10. Następujące części zamówienia podzlecimy podwykonawcom: (wypełnić, jeżeli dotyczy)*  

 

1)…………………………………………………………………………………………  

2)…………………………………………………………………………………………  

*Niewypełnienie oznacza wykonanie przedmiotu zamówienia bez udziału podwykonawców. 

11. Składam(y) niniejszą ofertę w imieniu własnym / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia. 

12. Oświadczam(y), że nie uczestniczę(ymy) w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego 

zamówienia. 

13. Oświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych: 

1) Oświadczam, jako Wykonawca, że stosuję odpowiednie środki organizacyjne i techniczne określone 

w art. 32 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 

(Dz.U. UE. L. z 2016 r., Nr 119, str. 1) zapewniające adekwatny stopień bezpieczeństwa 

odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem w danym postępowaniu danych osobowych. 

Jednocześnie zobowiązuję się do: 

- zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których mam lub będę miał/a dostęp w trakcie 

wykonywania czynności zleconych przez Zamawiającego,  

- zgłaszania sytuacji (incydentów) naruszenia zasad ochrony danych osobowych 

Zamawiającemu. 

2) Przyjmuję do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższym zobowiązaniem, może być 

uznane za naruszenie przepisów karnych zawartych art. 84 ust. 1 RODO oraz motywach 129, 149-

152 RODO w tym odpowiedzialności karnej i cywilnej za naruszenie przepisów oraz zasad 

bezpieczeństwa z zakresu ochrony danych osobowych. 

3) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu wykonywania przez 

Zamawiającego czynności w prowadzonym postępowaniu na gruncie ustawy Pzp, w przypadku 

podpisania i realizacji umowy o zamówienie publiczne oraz archiwizacji dokumentacji postępowania 

lub umowy, przez Akademię Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z siedzibą we 

Wrocławiu przy ul. Czajkowskiego 109. 51-147 Wrocław. Podaję dane osobowe dobrowolnie i 

oświadczam, że są one zgodne z prawdą.  Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w 

tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz danych 

osobowych osób podanych w ofercie i załącznikach do niej oraz przysługującym mi prawie dostępu 

do treści tych danych i prawie do ich poprawiania. 

 

 
Data ................................                                                                            ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej do 

reprezentowania Wykonawcy 
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II. Wyjaśnienia treści siwz zostaną dołączone do specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia i będą stanowić jej integralną część. 

 

W związku z tym, że w specyfikacji dokonano zmian, które mogą uniemożliwić 

złożenie ofert w nakazanym terminie, Zamawiający przedłuża termin składania 

ofert do dnia 6 czerwca 2019 r. 

 

Wszystkie terminy w siwz określone na 30.05.2019r. ulegają przesunięciu na 

06.06.2019 r. 

 

 

 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

Zgodnie z przepisami art. 179 do art. 183 Ustawy Pzp. Wykonawcom, którzy mają 

lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść 
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp 

przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy Pzp. 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCA  

KOMISJI PRZETARGOWEJ 

           

/…/ 

…...……….….....……...…….. 

      Urszula PIERZCHALSKA 
 

 

 

 
Wyk. w 1 egz. 
Wyk. Barbara Mękarska tel. 261 658 062 

Wrocław 28.05.2019 r.  
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