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WYJAŚNIENIA NR 2
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje, iż
wpłynęły zapytania ze strony wykonawców w postępowaniu na dostawę odczynników laboratoryjnych i
materiałów pomocniczych.
Poniżej podajemy treść zapytań oraz udzielonych odpowiedzi :

Pytania dotyczące treści SIWZ:
1. Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do
trzech lub czterech 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: tak
Pytania dotyczące projektu umowy:
Dotyczy §3 ust. 5
Prosimy o zmianę zapisu z: „w ciągu 21 dni od dnia otrzymania oryginału faktury” na zapis brzmiący
następująco: „w ciągu 21 od dnia wystawienia faktury VAT Zamawiającemu”
Prośbę motywujemy faktem, iż zmiana tego zapisu umożliwi Wykonawcy precyzyjne określenie
faktycznego terminu dostawy.
Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody, prosimy o wskazanie osoby odpowiedzialnej do odbioru
dostawy, która to osoba będzie potwierdzała odbiór towaru i faktury VAT. Odpowiedź: zamawiający
nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zamiany. Osoba odpowiedzialna do odbioru dostawy w
PIWet-PIB – p. Michał Pułacz Tel. 081/889 33 51.
Dotyczy §4 ust. 1. 2) a)
Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, zwłaszcza, że ustawodawca
zlikwidował instytucję lichwy, jednak w takim przypadku Zamawiający ma obowiązek opierać się na
zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w
takiej samej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za
towar, w tym przypadku chodzi o kary w wysokości odsetek ustawowych.

Wysokie kary narzucone przez Zamawiającego wywołują niczym nieuzasadnione korzyści dla
Zamawiającego, wykorzystując potknięcia Wykonawcy, na które Wykonawca może nie mieć wpływu,
co nie oznacza, że nie ponosi odpowiedzialności.
Można domniemywać, że Zamawiający wprowadzając wysokie kary zamierza zdopingować
Wykonawcę do terminowego wywiązywania się ze swoich obowiązków, jednak jest wiele innych
sposobów na zdyscyplinowanie Wykonawcy. Nie trzeba od razu wprowadzać tak wysokich kar. Ich
celem nie może być, bowiem wzbogacanie się z powodu nieterminowych dostaw.
Naszym zdaniem, ewentualne zabezpieczenie interesów Zamawiającego poprzez wprowadzanie
wysokich kar umownych, jest błędnym poglądem, bo jeżeli dochodzi już z różnych przyczyn do
opóźnienia w dostawie towaru, to przecież bez względu na wysokość kary, Zamawiający nagle nie
otrzyma towaru. Kara sama w sobie nie stanowi panaceum na niebezpieczeństwo niedostarczenia
towaru i wyrządzenia tym szkody Zamawiającemu.
W związku z powyższym sugerujemy modyfikację powyższych zapisów: z zapisu brzmiącego ”w
wysokości 0,01% wartości brutto zamówienia” na zapis brzmiący: „w wysokości 0,01% wartości
brutto nie dostarczonej w terminie części zamówienia”.
Odpowiedź: wyrażamy zgodę na powyższy zapis
Dotyczy §5
Czy Zamawiający rozważy wprowadzenie w powyższym paragrafie ustępu mówiącego, że:
1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 1 miesięcznym wypowiedzeniem,
Odpowiedź: tak
2. Rozwiązanie, o którym mowa w pkt. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie
pod rygorem nieważności, Odpowiedź: tak
3. Każda ze stron może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia
postanowień niniejszej umowy. Odpowiedź: tak
4. W związku z faktem, iż umowa nie reguluje jaki jest ostateczny termin obowiązywania umowy np.
do 31-12-2011 r. – prosimy o wprowadzenie do projektu umowy takiego zapisu.
Wykładnia obecnego kształtu, zgodnie z udzielonymi odpowiedziami („Umowa będzie realizowana na
podstawie jednorazowego zamówienia. Zrealizowanie zamówienia kończy realizację umowy”)
prowadzi do wniosku, że na etapie zawierania umowy nie jesteśmy w stanie przewidzieć ostatecznego
terminu obowiązywania umowy. Zamówienie może zostać teoretycznie złożone pod koniec 2013 roku,
gdyż obecna treść umowy nie precyzuje ostatecznego terminu obowiązywania umowy. Pozostawienie
umowy w takim kształcie, przy braku wprowadzenia klauzuli waloryzacyjnej wartość umowy w
przypadku zmiany stawki podatku VAT może rodzić obawy co do faktycznej wartości kontraktu jaki
otrzyma Wykonawca. Mając powyższe na uwadze prosimy o wprowadzenie § mówiącego o
ostatecznej dacie obowiązywania umowy. Odpowiedź: wyrażamy zgodę na wprowadzenie zapisu:
ostateczny termin obowiązywania umowy do 31-12-2011 r.
Pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia:
Dot. zadania nr 7 punkt 1.:
1. Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane pipety posiadały poziom bezpieczeństwa czystości – SAL
(sterility assurance level) 10-6, co oznacza wystąpienie 1 jednostki tworzącej kolonie na 1 000 000
pipet? Odpowiedź: zamawiający nie precyzuje tego parametru
Dot. zadania nr 7 punkt 2.:
1. Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane pipety posiadały poziom bezpieczeństwa czystości – SAL
(sterility assurance level) 10-6, co oznacza wystąpienie 1 jednostki tworzącej kolonie na 1 000 000
pipet? Odpowiedź: zamawiający nie precyzuje tego parametru
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojedynczo pakowanych pipet w opakowaniu
zbiorczym 200szt./op. , a tym samym zaoferowanie 15 takich opakowań, zachowując ostateczną ilość
wymaganą przez Zamawiającego? Odpowiedź: tak
Dot. zadania nr 7 punkt 3.:

1. Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane pipety posiadały poziom bezpieczeństwa czystości – SAL
(sterility assurance level) 10-6, co oznacza wystąpienie 1 jednostki tworzącej kolonie na 1 000 000
pipet? Odpowiedź: zamawiający nie precyzuje tego parametru
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojedynczo pakowanych pipet w opakowaniu
zbiorczym 200szt./op. , a tym samym zaoferowanie 6 takich opakowań, zachowując ostateczną ilość
wymaganą przez Zamawiającego? Odpowiedź: tak

INORMACJE O WPROWADZONYCH
W DNIU 29.07.2011 r. MODYFIKACJACH
W dniu 29.07.2011 r. zmieniony został załącznik nr 1 – formularz opisu przedmiotu zamówienia –
formularz cenowy. Zmieniony załącznik została zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego.
Zmiany te polegały na:
1) Zmianie ilości w poz. nr 1 w zadaniu nr 3. Obecnie obowiązująca ilość – 115 szt.
2)Wykreśleniu pozycji nr 5 z zadania 22 i utworzeniu zadania nr 38.
3)Dodaniu nowych zadań od 39 do 59.
Jednocześnie informujemy, że minął już termin na składanie zapytań do treści siwz.

