WIW.AG.ZP.2720.4.2016

dotyczy:

Katowice, 22 sierpnia 2016

postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę drobnych
artykułów laboratoryjnych

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach, informuje

Wykonawców,

że wpłynęły pytania dotyczące w/w postępowania. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych Zamawiający podaje treść pytań oraz odpowiedzi :

Pytanie 1
Czy Zamawiający w Pakiecie 2, 14, 15, 36 dopuści podanie ceny jednostkowej za 1 szt.
wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku? Zgodnie, bowiem z najnowszą linią
orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po
przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem
kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma bowiem możliwości
zakupienia jednej sztuki końcówki, czy szkiełka). (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów – sygn.
akt UZP/ZO/0-2546/06).
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3
lub 4 miejsc po przecinku, jednak wartości netto i brutto powinny być zaokrąglone z
dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
Pytanie 2
Czy Zamawiający dopuści aneksowanie ze względu na zamianę oferowanego produktu
na produkt równoważny w przypadku zmiany produktu lub producenta ?

Pytanie 3
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zamiennika o parametrach nie gorszych
od proponowanego w umowie po powiadomieniu Zamawiającego w wypadku wystąpienia
przejściowego braku produktu?

Odpowiedź na pytanie 2 i 3
Zamawiający nie zezwala na dostarczenie innych niż zaoferowano produktów (zamienników)
chyba, że zaistniały szczególne okoliczności, których Wykonawca nie mógł wcześniej
przewidzieć np. zaprzestanie produkcji. W przypadku wystąpienia powyższej okoliczności
Wykonawca musi wystąpić pisemnie o wyrażenie zgody przez Zamawiającego na dostawę
innego produktu, spełniającego wszystkie wymagania zawarte w opisie przedmiotu
zamówienia, wraz z załączonym potwierdzeniem producenta, że dany produkt faktycznie
został wycofany z produkcji. Zapis ten został zawarty w § 4 ust 2 umowy.
Zamawiający przypomina, że dostępność

wyspecyfikowanych przez Zamawiającego

produktów powinna być weryfikowana przez Wykonawcę na etapie przygotowywania oferty.

Pytanie 4
Czy Zamawiający dopuści sposób zgłaszania reklamacji e- mailem i dopuści e-mailową drogę
odpowiedzi na reklamację?
Odpowiedź
Zamawiający preferuje porozumiewanie się z Wykonawcami za pośrednictwem poczty
elektronicznej, co zostało wskazane w § 4 ust 4,5 i 10 umowy
Pytanie 5
Czy Zamawiający dopuści możliwość wstrzymania dostaw w przypadku nierealizowania
płatności?
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.
Pytanie 6
Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez
producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki
VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT?

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta
zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki
VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny
jednostkowej brutto?
Odpowiedź na pytanie 6 i 7
Zamawiający nie ma wpływu na zmiany stawek podatku Vat, może jedynie wyrazić zgodę
na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, którego jedną z części składowych jest podatek Vat.
Zamawiający dopuszcza możliwość zapłaty niższego wynagrodzenia brutto , nie dopuszcza
jednak możliwości zwiększenia wynagrodzenia

Wykonawcy w wyniku zmiany stawki

podatku VAT.
Pytanie 8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie cen jednostkowych brutto, a co za tym idzie
wartości brutto umowy, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT?

Odpowiedź
Ze względu na krótki okres realizacji zamówienia Zamawiający nie widzi konieczności
wprowadzania do umowy zapisów dotyczących zmiany wynagrodzenia w przypadku
ustawowej zmiany stawki VAT.

Pytanie 9
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia próbek, jeśli produkt był kupowany
wcześniej?

Odpowiedź.
W formularzu ofertowym Wykonawcy zobowiązani są podać nazwę producenta oraz numer
katalogowy oferowanego produktu. Jeżeli Zamawiający na podstawie tych informacji nie
będzie w stanie zweryfikować czy oferowany produkt spełnia wyspecyfikowane wymagania
może żądać dostarczenia wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia próbek i
oferowanych produktów oraz certyfikatów kontroli jakości.

opisów

Pytanie 10
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kar umownych §7 ust 1 pkt a i b
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną z następujących
przyczyn:
a) za zwłokę z winy leżącej po stronie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy
w terminie określonym w § 3 ust. 1 umowy w wysokości 0,1 % wartości netto
towaru niedostarczonego w terminie za każdy dzień zwłoki.
b) odstąpienia od umowy z winy leżącej po stronie Wykonawcy w wysokości 10%
wartości netto towaru będącego przedmiotem odstąpienia?

Odpowiedź.
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

