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Pvtanie

Czy Zamawiający wyrazt zgodę na zawarcie umowy w formie
elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu

Odpowiedź
Zam aw

i
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ący wy r aża z go d ę

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 elektronic.zny ma
skutek prawny równoważny podpisowi odręcznemu.

ż.
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Potwierdzenie tej zasady znajduje się w aft. 78(l) kodeksu
cy.lvilnego, który zrównuje kwalifikowany podpis
elektroniczny z podpisem własnoręcznym.
Zwracamy się z prośbąo modyfikację zapisów § 5 w taki

Zamawiający nie wyraża zgody
sposób, aby wysokośćkary umownej naliczana była od
wartościnetto a nie brutto,
uzasadnienie:
VAT jest należnościąpublicznoprawną, którą wykonawca jest
zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto
sama kwota podatku VAT wliczona do ceny ofeĘ nie ma
wpĘrvu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę
z Ętułu wvkonania zamówienia.
(§ 5 ust. l pkt. lb) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na Zamawiający nie *yraża zgody
zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 50lo wartości
NETTO niezrealizowanej umowy?
uzasadnienie:
Jeślidostawa towaru będzie w znaczące1 mierze realizowana
w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy
będzie dotyczyć niewielkiej pafiii towaru, to zastrzeżenie kary
umownej naliczanej od ogólnej waItości caĘ umowy na
dostawę będzie miała charakter rażąęo zawżony, W takiej
sytuacji nie budzi wątpliwościdysproporcja między
poniesioną szkodą a wysokościąkary umownej,
W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o okazanie
kalkulacji przyszłej, hipotetycznej szkody, jaką ma ponieść
zamawiający w związku z niewykonaniem lub nienalełtym
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Z przepisami,

o

modyfikację § 3 Umowy poprzez dopisanie:
odczynników
na koszt Wykonawcy przy czym
,,Dostawa
wartośćpojedynczej dostawy nie może być mniejsza niż

Prosimy

Zam aw

i
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ący wy r aża z go dę

l50,00 zł. netto"
uzasadnienie:
Prośbęmo§rłujemy tym, że dla zamówień poniżej l50,00 zł
koszty transpoltu, na które składają się min, koszly

opakowania tmnspońowego, robocizny, kosźy

wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia
towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartośćmarży
uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.
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Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu Zgodnie z zapisami SWZ zał. 6a-§ 1ż
zamówienia na poziomie nie mniejsrym niż 80% ilości ust.6i6b-§6ust.5
wyszczególnionych w ofercie?

uzasadnienie:
Pozyt},,\ na odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne
znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji ofeńowej ceny.
Zgodnie z poglądem Krajowej |zby Odwoławczej
wyrażonym min, w wyroku z dnia 1 8 czerwca 2010 roku KIO
1087/10 art. 29 ust, l ustarły Prawo Zamówień Publicznych
wynika obowiązek dokładnego określenia przez
Zamawiającego ilościzamawianych produktów; zamawiający
nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet , jeżeli nie jest w
stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych
produktów, W wyroku z dnia 7 maja 2014 roku KIO 809/14
Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła , że ,,nie fiożna
zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu
całkowitą , nieograniczona pod względem ilościowyn i
pozostającą poza wszelką kontrolą dowo]nośćw
podejmowaniu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw
będących przedmiotem zamówienia".
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Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu
w prąpadku uzasadnionej przez producenta zmiany

klasyfikacji wyrobu i
uprrywilejowanej stawki

VAT?
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VAT,

możliwościzastosowania

Zgodnie z zapisami SWZ zał. 6 a- §20
ust, l pkt, lit a i 6b - § 12 ust.1 pkt. lit a

zgodni,e z zapisami Ustawy o

Czy Zamawiający dopuścizmianę stawki VAT w przypadku Zgodnie z zapisami SWZzał.6a-§20
uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i ust.l pkt, lit a i 6b - § 12 ust,l pkt. lit a
braku możliwościdalszego stosowania uprzyrłilejowanej
stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o Y AT, z

jednoczesnym poduryższeniem ceny jednostkowej brutto?
8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w

projekcie
umowy zapisu, że zmiany umowy mogą nastąpić również w
przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych
omvłek słownych, Iiterowych, liczborłrych, numeracji

Zamawlalący nie wyraża zgody
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jednostek redakcyjnych

lub

uzupełnień treścinie

powodujących zmiany celu i istoty umorłry?

uzasadnienie:

Zezwoli to Zamawiającemu na dokonanie

aneksowania
podejrzenia
naruszenia ustawy Pzp, w związku z
umowy bez
tym , iż Zamawialący przewidztał takowy wariant już na
etapie uruchomienia procedury przetargowej.
9

l0

Zamawiający dopuści aneksowanie ze względu na
zamianę oferowanego produktu na produkt równoważny w
przypadku zmiany produktu lub producenta spfzętu?

Czy

Zgodnie z zapisami SWZ zał

Czy Zanawialący dopuści,po każdorazowej konsuJtacji z W związku z epidemią lub stanem
Zamawiającym w razie problemów z dostawą rwiązaną z epidemii istnieje zawsze możliwośó
obecną sytuacją tj., opóźnienia w dostawach wynikające z sił zastosowania przepisów ań, l5r usta\ły z
wyższych - lj. zagrożenie Koronawirusem - możliwośó dnia 2 marca żOżOr. o szczególnych

zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacjl
umowy, o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie opakowania
produktu oraz zbliżonych parametfach jakościorłychw
stosunku do produktu zaoferowanego w dariej pozycji ofeĘ
w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest
on niedostępny u ploducenta, termin dostaw jest wydłużony,
tr-wają wydłużone kontrole w zakresie dostarczanych
produktów od Producentów/ Dostawców? W przypadku
innego sposobu pakowania (konfekcji), cena za opakowanie

rozwiązaniach związanych
zapobieganiem. przeciu dzia lan iem

z
i

zwa|czaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz w;łvołanychnimi

syfuacji kryzysowych (Dz. U,
poz. |84ż z póżn. zm.).

z

2020r.

zbiorcze oferowanego zamiennika zostałaby przeliczona w ten
sposób, że cena za sźukę lub oznaczenie zamiennika byłaby
równa cenie za sńukę lub oznaczenie produktu znajdującego
się danej pozycj i umowy,

uzasadnienie:
Wprowadzenie niniejszego zapisu pozwoIi zarówno na
zabezpieczenie ciągłościprocesu diagnostycznego i uchroni,

zarówno Zamawiającego ofaz Wykonawcę przed,
nieoczekiwanymi oraz r'iezależnymi od nich skutkami
wypadków losowych, do których mogą należeć: czasowa
awaria linii produkcyjnej u producenta, czasowe wycofanie
produktu przez producenta brak dostępnościsurowców,
niekorzystne zmiany makroekonomiczne czy wpływ klęsk
żyrłiołowych,
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Czy Zamawialący wyrazi zgodę na dodanie we
umorły następujące postanowienia:

wzorze

Poza zmianami umowy dopuszczonymi w ań, l44 ust. 1 Pzp
dopuszcza się możliwośćzmian postanowień zawaftej umowy
, w tym poszczególnych zamówień , gdy konieczność zmiany
spowodowana jest okolicznościami poza kontrola stfon,
których działając z należrytą starannością strony nie mogły
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Dotyczy to w
szczególności takich okolicznościjuk zagrożenle
epidemiologiczne, zamieszki , akty terforu, zamknięcie
granic, rządowe ograniczenia międzynarodowego transportu,
utrudnienia na lotniskach i granicach, tj. okoliczności o

Zamawiający nie wyraża zgody
Jednocześnie infonnuję, że w związku z

epidemią lub stanem epidemii istnieje

zaws7e możliwośczastosowan
związanych z

zapobiegan iem.

przeciwdziałaniem i
zwalczaniem
COV]D-l9, innych chotób zakażnych
olaz wl,wołanych nimi sytuacj i

kryzysowych (Dz. U. z żOżOr. poz. 184ż
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przepisów art. 15r ustawy z r]nia 2 marca
żOżOr, o szczególnych rozwiązaniach

sękretariat@szDitalwrzesnia,homę,Dl;

charakterze tzw, Siły wyższej. W czasie trwania siły wyższej z póżn. zm,).
Wykonawca odpowiada za wykonanie Umowy na zasadach
ogólnych kodeksu cl,wilnego . Wykonawca dołozy wszelkich
starań , aby pomimo istnienia siĘ wyższej zapewnić ciągłość

dostaw wszystkich produktów na bieżąco i zgodnie ze
składanymi zamówieniami oraz zobowiązlje się infomować
Zamawiającego niezwłocmie i na bieżąco o wszelkich
trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych
przez niego produktów.

uzasadnienie:
Z uwagi na wyjątkowośćsytuacji, jaką jest wybuch pandemii
SARC-CoV-Z, oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności
zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu, w tym:
Potencjalnie ograniczoną dostępnośćwybranych produktów
związaną z nagłym i niemożliwym do przewidzenia
zwiększenieln światowego zapotrzebowania na wyroby
medyczne do diagnostyki in vitro oraz podejmowanie przez
państwa dotknięte epidemią - w tym Polskę - środki
profilaktyczne i zaradcze, takie jak: zamknięcie granic,
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
okoliczności o charakterze tnł. siły wyższej , złożone przez
Zamawialącego 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 trudnościachzwiązanych z
dostarczeniem zamówi
Proszę o uwzględnienie wprowadzonych modyfikacji SWZ.
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