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ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
 

 
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę 

sukcesywną gazów technicznych na potrzeby Laboratorium Centralnego CEZAMAT. 

 

 Zamawiający, Politechnika Warszawska, Laboratorium Centralne CEZAMAT, działając na 

podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 

r. poz. 2164 ze zm.), informuje, że w dniu 24.03.2017 r. wpłynęły zapytania do ww. postępowania 

dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ. Treść zapytań wraz 

z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza poniżej. 

 

Pytanie 1. 
Prosimy Zmawiającego o podanie kwot jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dla 

poszczególnych części/zadań. Pragniemy zaznaczyć, że stosownie do treści art. 1 ust. 1 ustawy  

o dostępie do informacji publicznej, każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację 

publiczną. Udostępnienie ww. informacji wpływa na przejrzystość postępowania jak również będzie 

miało wpływ na zwiększenie konkurencyjności złożonych ofert. 

Odpowiedź.  
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U 

z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) – dalej „ustawa”, kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, Zamawiający podaje bezpośrednio przed otwarciem ofert. 

 

Pytanie 2. 
Na podstawie bezpośredniej skuteczności dyrektywy 2014/24/UE z dnia 26.02.2014r. oraz w oparciu  

o zalecenia Urzędu Zamówień Publicznych wnosimy o podział części 5 na dwa osobne zadania, tj.: 

- zadanie z CO2 5.5 w butlach 50l oraz 

- zadanie z CO2 2.5 w zbiorniku 247l. 

Możliwości pełnienia gazem butli 50l oraz cieczą zbiornika 247l, jak również logistyka dla obu typów 

opakowań jest skrajnie różna. W obecnym kształcie Wykonawcy posiadający możliwości wykonania 

tylko jednego typu dostawy, tj. cieczy w zbiorniku 247l lub gazu w butli 50l są wykluczeni z możliwości 

wzięcia udziału w ww. postępowaniu. Zgodnie z zaleceniami art. 46 dyrektywy 2014/24/UE z dnia 

26.02.2014r. Zamawiający powinien podzielić zamówienie na części w celu zapewnienia jak 
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najszerszego dostępu do zamówienia. Zawężenie grona firm mogących ubiegać się o udzielenie 

zamówienia uniemożliwia Zamawiającemu uzyskanie konkurencyjnych warunków handlowych. 

Odpowiedź.  
Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie 

zamówień publicznych, uchylającą dyrektywę 2004/18/WE, Zamawiający może postanowić o podziale 

zamówienia na części (art. 46 ust. 1 dyrektywy). Z kolei poszczególne państwa członkowskie mają 

możliwość do wprowadzenia obowiązku dzielenia zamówień (ust. 4 powołanego artykułu). Wyraźnie 

zatem prawodawca unijny rozdzielił możliwość podziału od sytuacji, gdy podział taki jest 

obowiązkowy. 

Polski ustawodawca zrezygnował z ustanawiania obowiązku dzielenia zamówień. Tym samym – biorąc 

pod uwagę zarówno przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych, jak i przepisy Dyrektywy – jest 

to uprawnienie, a nie obowiązek Zamawiającego. 

Co więcej, brak obowiązku podziału zamówienia na części wynika także z motywu 78 dyrektywy 

2014/24/UE. Ów motyw wyjaśnia intencje przyświecające prawodawcy przy wprowadzaniu możliwości 

albo obowiązku dzielenia zamówień na części. Wpływa zatem jednoznacznie na wykładnię przepisów 

o dzieleniu zamówień. Wynika z niego, iż zdaniem prawodawcy unijnego w celu zwiększenia szans 

małych i średnich przedsiębiorców na rynku zamówień publicznych „instytucje zamawiające należy  

w szczególności zachęcać do dzielenia dużych zamówień na części” i dalej „Instytucja zamawiająca 

powinna mieć obowiązek rozważenia celowości podziału zamówień na części, jednocześnie 

zachowując swobodę autonomicznego podejmowania decyzji, na każdej podstawie jaką uzna za 

stosowną, nie podlegając nadzorowi administracyjnemu ani sądowemu”. Jednoznacznie z tego 

wynika, iż Zamawiający ma jedynie obowiązek rozważenia podziału zamówienia. 

W prowadzonym postępowaniu Zamawiający dokonał podziału zamówienia na części w celu 

zachowania zasady uczciwej konkurencji i przejrzystości oraz w celu umożliwienia ubiegania się  

o zamówienie większej liczbie Wykonawców. 

W odniesieniu do zadania 5, obejmującego dostawę dwutlenku węgla (gaz sprężony i ciecz)  

z rozeznania rynku przeprowadzonego przez Zamawiającego wynika, iż pomimo różnic w sposobie 

napełniania zbiorników / butli gazem sprężonym i gazem ciekłym, oraz różnymi wymaganiami  

w zakresie transportu zbiorników / butli, brak jest przeszkód do dostarczenia dwutlenku węgla  

w obydwu postaciach przez tego samego wykonawcę. 

Gaz w postaci ciekłej może zostać dostarczony do zbiornika Zamawiającego w siedzibie 

Zamawiającego. Możliwy jest również odbiór zbiornika Zamawiającego przez Wykonawcę, 

napełnienie zbiornika oraz dostarczenie napełnionego zbiornika do siedziby Zamawiającego. 

Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W tych 
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okolicznościach nawet Wykonawcy zajmujący się standardowo dostawą jednego typu będą mieli 

możliwość wykonania dostawy gazu w innym stanie skupienia. 

 
Pytanie 3. - dotyczy § 1 
Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do § 1 następującego zapisu: 

„Zamawiający będzie składał zamówienia pisemnie (fax, e-mail) w dni robocze od godziny 7:00 do 

15:00”. 

Odpowiedź.  
Zamawiający dokonuje modyfikacji postanowienia § 2 ust. 7 wzoru umowy nadając mu brzmienie: 

„7. Składanie zamówień  przez Zamawiającego oraz dostawa gazu przez Wykonawcę odbywać się 

będzie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00.-16.00.” 

 

Pytanie 4. - dotyczy § 3 pkt. 1 
Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisu paragrafu zgodnie z poniższym zapisem: 

„Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem butli (na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego),  

w których dostarczone zostaną gazy, z wyłączeniem zbiorników kriogenicznych na dwutlenek węgla  

w stanie ciekłym, które są własnością Zamawiającego*.” 

Odpowiedź.  
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 

 

Pytanie 5. - dotyczy § 3 pkt. 5 
Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisu paragrafu zgodnie z poniższym zapisem: 

„Dzierżawa butli obejmuje okres, w jakim Zamawiający sukcesywnie wykorzysta dany gaz. 

Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę o zakończeniu okresu dzierżawy poszczególnych 

butli. Informacja może zostać zostanie przesłana za pośrednictwem poczty e-mail lub faksem. 

Odpowiedź.  
Zamawiający dokonuje modyfikacji postanowienia § 3 ust. 5 wzoru umowy nadając mu brzmienie: 

„5. Dzierżawa butli obejmuje okres, w jakim Zamawiający sukcesywnie wykorzysta dany gaz. 

Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę o zakończeniu okresu dzierżawy poszczególnych 

butli. Informacja zostanie przesłana za pośrednictwem poczty e-mail lub faksem.” 

 
Pytanie 6. - dotyczy § 4 pkt. 8 

Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisu paragrafu zgodnie z poniższym zapisem: 

„Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury VAT po podpisaniu przez przedstawicieli stron 

dowodu dostawy zgodnie z postanowieniem § 2 ust. 8 7  umowy.” 

Odpowiedź.  
Zamawiający dokonuje modyfikacji postanowienia § 4 ust. 8 wzoru umowy nadając mu brzmienie: 
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„8. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury VAT po podpisaniu przez przedstawicieli stron 

dowodu dostawy zgodnie z postanowieniem § 2 ust. 8  umowy.” 

 

Pytanie 7. - dotyczy § 6 pkt. 3 

Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisu paragrafu zgodnie z poniższym zapisem: 

„Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot umowy. Okres gwarancji 

równy jest okresowi stabilności danego gazu, z zastrzeżeniem § 1 ust. 2. Gwarancja obowiązuje do 

momentu zwrotu butli przez Zamawiającego, z wyłączeniem butli zwróconych w ramach reklamacji 

oraz gazów, które znajdują się u Zamawiającego w okresie dłuższym niż gwarantowany przez 

Wykonawcę okres stabilności produktu.” 

Odpowiedź.  
Zamawiający dokonuje modyfikacji postanowienia § 6 ust. 3 wzoru umowy nadając mu brzmienie: 

„3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot umowy. Okres gwarancji 

równy jest okresowi stabilności danego gazu, z zastrzeżeniem § 1 ust. 2. Gwarancja obowiązuje do 

momentu zwrotu butli przez Zamawiającego, z wyłączeniem butli zwróconych w ramach reklamacji 

oraz gazów, które znajdują się u Zamawiającego w okresie dłuższym niż gwarantowany przez 

Wykonawcę okres stabilności produktu.” 

 
Pytanie 8. - dotyczy § 6 pkt. 7 

Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisu paragrafu zgodnie z poniższym zapisem: 

„W przypadku, gdy Zamawiający zażąda na podstawie ust. 6 ponownej bezpłatnej dostawy, 

Wykonawca dostarczy dany gaz w terminie określonym w załączniku nr 3 do umowy.” 

Odpowiedź.  
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 
 
Pytanie 9. - dotyczy § 6 pkt. 5 

Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisu paragrafu zgodnie z poniższym zapisem: 

„Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 5 

dni roboczych od dnia powiadomienia. niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty 

dostarczenia do laboratorium własnego lub producenta Towaru. 

Odpowiedź.  
Zamawiający dokonuje modyfikacji postanowienia § 6 ust. 5 wzoru umowy nadając mu brzmienie: 

„5. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację Zamawiającego niezwłocznie nie później niż 

w terminie 14 dni od dnia odebrania od Zamawiającego zwróconych w ramach reklamacji butli.” 

 
 
Pytanie 10. - dotyczy § 7 pkt. 1 

Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisu paragrafu zgodnie z poniższym zapisem: 

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

http://www.cezamat.eu/
mailto:biuro@cezamat.eu


 

 

str. 5 

 
Laboratorium Centralne CEZAMAT, Politechnika Warszawska  
ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa 
www.cezamat.eu, e-mail: biuro@cezamat.eu 

 
 

1) za opóźnienie zwłokę w wykonaniu dostawy danego gazu w wysokości: …%** wynagrodzenia 

 należnego za wykonanie danej dostawy zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy, za każdy dzień 

 opóźnienia zwłoki; 

[**0,2% - zadanie 1; 1% - zadanie 3, 9; 2% - zadanie 2, 4; 3% - zadanie 7, 8; 4% - zadanie 5; 5% - 

zadanie 6;] 

2) za opóźnienie zwłokę w usunięciu wad jakościowych lub ilościowych dotyczących dostawy danego 

 gazu w wysokości 1% wynagrodzenia należnego za wykonanie danej dostawy, zgodnie  

 z załącznikiem nr 1 do umowy, za każdy dzień opóźnienia zwłoki liczonegoej od dnia wyznaczonego 

 na usunięcie wad ustalonej z Wykonawcą daty usunięcia wady; 

3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od winy Wykonawcy w wysokości 10% 

 całkowitego wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy. 

Odpowiedź.  
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 

 

Pytanie 11. - dotyczy § 7 pkt. 2 

Prosimy Zamawiającego o usunięcie zapisów pkt. 2 ze wzoru umowy. 

Odpowiedź.  

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 

  

Pytanie 12. - dotyczy § 7 pkt. 6 

Prosimy Zamawiającego o usunięcie zapisów pkt. 6 ze wzoru umowy. 

Odpowiedź.  
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 

 

Pytanie 13. - dotyczy § 7 

Prosimy Zamawiającego o prowadzenie do § 7 następującego zapisu: 

„Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym  

z tytułu zapłaty kar umownych, ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 

1 umowy”. 

Odpowiedź.  
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 

 

                      Kierownik Laboratorium Centralnego 
         CEZAMAT 
                 /-/ 

                  Mariusz Wielec 
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