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dotyczy: postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę drobnych
artykułów laboratoryjnych oraz akcesoriów laboatpryjnych.
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 i odpowiedzi.
I. Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego.
Dotyczy Pakietu nr 22
Pytanie 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin realizacji zamówienia do 31.12.2020 od daty
podpisania umowy z uwagi na wyjątkowość aktualnej sytuacji globalnego zagrożenia zdrowia
oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma
wpływu (w tym ograniczenia nakładane przez państwa dotknięte pandemią), stanowiące
okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji zamówienia.
Pytanie 2
Dotyczy SIWZ
Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w formie elektronicznej? W obecnej sytuacji
epidemii Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do prowadzenia postępowań i
składania ofert za pomocą środków komunikacji elektronicznej (patrz strona UZP). Jeżeli
Zamawiający nie posiada platformy do składania ofert, może dopuścić złożenie oferty za
pomocą maila, gdzie przesłany plik oferty jest dostępny po podaniu hasła, które Oferenci
przesyłają na 15-30 minut przed terminem otwarcia ofert.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ rozdział XI ofertę należy złożyć
w formie pisemnej, pod wskazany adres Zamawiającego.

Pytanie 3
Dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ (wzór umowy):
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie pisemnej przy wykorzystaniu
kwalifikowanego
podpisu
elektronicznego
przez
Wykonawcę?
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

własnoręcznemu. Potwierdzenie tej zasady znajduje się w art. 78(1) kodeksu cywilnego, który
zrównuje kwalifikowany podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym.
Odpowiedź: Zmawiający wyraża zgodę na proponowaną formę zawarcia umowy.
Pytanie 4
Dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ (wzór umowy):
Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie we wzorze umowy następującego postanowienia
Poza zmianami umowy dopuszczonymi w art.144 ust.1 Pzp dopuszcza się możliwość zmian
postanowień zawartej umowy, w tym poszczególnych zamówień, gdy konieczność zmiany
spowodowana jest okolicznościami poza kontrolą stron, których działając z należytą
starannością strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania umowy. Dotyczy to w
szczególności takich okoliczności jak zagrożenie epidemiologiczne, zamieszki, akty terroru,
zamknięcie granic, rządowe ograniczenia międzynarodowego transportu, utrudnienia na
lotniskach i granicach, tj. okoliczności o charakterze tzw. siły wyższej. W czasie trwania siły
wyższej Wykonawca odpowiada za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie Umowy, gdy
ponosi winę umyślną za naruszenia. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby pomimo
istnienia siły wyższej zapewnić ciągłość dostaw wszystkich produktów na bieżąco i zgodnie ze
składanymi zamówieniami oraz zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i
na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego
produktów.
Uzasadnienie:
Z uwagi na wyjątkowość sytuacji, jaką jest wybuch pandemii SARS-CoV-2, oraz dynamicznie
zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu, w tym:
potencjalnie ograniczoną dostępność wybranych produktów związaną z nagłym i niemożliwym
do przewidzenia zwiększeniem światowego zapotrzebowania na wyroby medyczne do
diagnostyki in vitro oraz podejmowane przez państwa dotknięte epidemią – w tym Polskę –
środki profilaktyczne i zaradcze, takie jak: zamknięcie granic i ograniczenie
międzynarodowego transportu, zwiększone kontrole na lotniskach i granicach, a także inne
dodatkowe obowiązki nakładane na producentów i dystrybutorów produktów w sektorze
ochrony zdrowia, stanowiące okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej, złożone przez
Zamawiającego zamówienia mogą nie zostać zrealizowane lub mogą zostać zrealizowane w
późniejszym terminie lub w odbiegającej od zamówienia liczbie produktów. Wykonawca
zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich
trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.
Odpowiedź: Zmawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 5
Dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ (wzór umowy par. 4 ust. 6):
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostawy wynosił 5 dni roboczych?

Odpowiedź: Zmawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.
Pytanie 6
Dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ (wzór umowy par. 5 ust. 1):
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia
faktury? Uzasadnienie: Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe może
być dokładne określenie terminu płatności.
Odpowiedź: Zmawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.
Pytanie 7
Dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ (wzór umowy par. 6 ust. 2 lit. b):
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia / rozwiązania od umowy
przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania
umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych?
Odpowiedź: Zmawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.
Pytanie 8
Dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ (wzór umowy par. 7):
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może
w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’
Odpowiedź: Zmawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.
Pytanie 9
Dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ (wzór umowy par. 7 ust. 1 lit.):
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?
Odpowiedź: Zmawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.
Pytanie 10
Dotyczy Pakietu 17
Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści ezy wykonane z PS? Reszta parametrów bez zmian.
Odpowiedź: Zmawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 11
dot. Pakietu 19 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści pojemniki o wymiarach 60x75mm? Reszta parametrów bez zmian.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza pojemniki o wymiarach 60x75mm przy zachowaniu pozostałych
parametrów.
Pytanie 12
dot. Pakietu 19 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści butelki o wymiarach 145x50mm, z zakrętką również wykonaną z
PP oraz zaokrągli zamawianą ilość do 120 szt. Ze względu na sposób pakowania? Reszta
parametrów bez zmian.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany.
Pytanie 13
dot. Pakietu 19 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści butelki o wymiarach 115x50mm, z zakrętką również wykonaną z
PP? Reszta parametrów bez zmian.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany.
Pytanie 14
dot. Pakietu 19 poz. 4
Czy Zamawiający dopuści butelki o wymiarach 145x50mm, z zakrętką również wykonaną z
PP oraz zaokrągli zamawianą ilość do 120szt. Ze względu na sposób pakowania? Reszta
parametrów bez zmian.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany.
Pytanie 15
dot. Pakietu 19 poz. 5
Czy Zamawiający dopuści butelki o wymiarach 115x50mm, z zakrętką również wykonaną z
PP? Reszta parametrów bez zmian.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany.

Pytanie 13
dot. Pakietu 25
Czy Zamawiający dopuści końcówki w kolorze niebieskim? Reszta parametrów bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza końcówki w kolorze niebieskim.

