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INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYTSNIEJSZEJ nr 14
Zadanie 12.6.9
Wybrano ofertę złożoną przez firmę: Labart Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk.
Cena wybranej oferty – 513.462,34 zł.
Uzasadnienie wyboru oferty: oferta z najniższą ceną
Dane wykonawców, którzy składali oferty na zadanie 12.6.9:
1. Syngen Biotech Sp. z o.o., ul. Ostródzka 13, 54-116 Wrocław. Cena – 514.292,06 zł.
2. Labart Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk. Cena – 513.462,34 zł.
Informacja o ofertach odrzuconych:
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 odrzucona zostaje oferta złożona przez Syngen Biotech Sp.
z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ostródzka 13, 54-116 Wrocław.
Oferta zawiera błędy polegające na wadliwym doborze stawki podatku VAT dla pozycji od 1
do 5 przedmiotowego zadania, która to stawka jest elementem cenotwórczym, tj. mającym
wpływ na obliczenie wysokości zaoferowanej ceny.
Produkty
zaproponowane
w
poz.
1-5
zadania
12.6.9,
tj.
1. Hot Star Master Mix Kit nr kat. 203445
2. Hot Star Master Mix Kit nr kat. 203443
3. Omniscript RT Kit nr kat. 205111
4. Multiplex PCR Kit nr kat. 206143
5. OneStep RT-PCR Kit nr kat. 21022
zdaniem zamawiającego są złożonymi odczynnikami laboratoryjnymi i właściwą stawką
VAT, jaka powinna być przyjęta przez Wykonawcę w ofercie winna być stawka podstawowa
– 23%. Zamawiający nie może się zgodzić z opinią firmy Syngen Biotech Sp. z o.o. zawartą
w wyjaśnieniach z dn. 28.02.2012 r., że ww. odczynniki zalicza się wg klasyfikacji PKWiU
do grupy enzymy i preparaty enzymatyczne. W opinii Zamawiającego preparat enzymatyczny
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to mieszanka dwóch enzymów lub enzym wraz z nośnikiem, zaś głównym zastosowaniem
takiego produktu jest przeprowadzenie reakcji enzymatycznej.
Odczynniki z poz. 1-5 zawierają w swoim składzie enzym, ale oprócz niego w skład wchodzą
jeszcze inne odczynniki np. bufory, chlorek magnezu, czy DNTPs, wodę (RNAe free water),
tak więc nie jest to produkt enzymatyczny jak wskazuje Syngen Biotech Sp. z o.o., lecz
zestaw odczynników. Wyżej wymienione odczynniki nie służą do przeprowadzenia wyłącznie
reakcji enzymatycznych. Reakcja enzymatyczna jest jedną z wielu reakcji, jakie są
przeprowadzane z użyciem tych produktów, zaś podstawowym zastosowaniem jest np.
reakcja amplifikacji kwasów nukleinowych lub białek, co ma odzwierciedlenie w opisie tych
produktów znalezionych na stronie producenta.
Zamawiający zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 20.10.2011 r. III CZP 52/11, w
celu ustalenia prawidłowości zastosowanej stawki podatku VAT, która to stawka nie została
podana w treści siwz, jest zobligowany do oceny prawidłowości przyjętej stawki VAT przez
wykonawców składających oferty na przedmiotowe zadanie.
Żaden z wykonawców nie występował do Ośrodka Interpretacji Standardów
Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi ani do organów podatkowych z zapytaniem
czy sprzedawane przez niego produkty zostały sklasyfikowane prawidłowo. Przepisy ustawy
o podatku VAT muszą być interpretowane ściśle, co oznacza, ze podatnik nie może
dobrowolnie rozszerzać wskazanej pozycji PKWiU podanej w załączniku nr 3 do ustawy o
podatku VAT.
Omawiane wyżej złożone odczynniki laboratoryjne zdaniem zamawiającego powinny zostać
zaliczone do grupy sklasyfikowanej wg obecnej klasyfikacji PKWiU symbolem 20.59.52.0*
(pasty modelarskie, wosk dentystyczny i pozostałe preparaty dentystyczne na bazie gipsu,
preparaty i ładunki do gaśnic przeciwpożarowych, gotowe pożywki do hodowli
mikroorganizmów, złożone odczynniki diagnostyczne i laboratoryjne, gdzie indziej nie
sklasyfikowane).
Obecnie obowiązująca klasyfikacja PKWiU z 2008 r. zawiera klucze powiązań do
poprzedniej klasyfikacji z 2004 r.,
W poprzedniej klasyfikacji odczynniki zawierające enzymy klasyfikowane były pod
numerem 24.66.42.-10.90 (odczynniki diagnostyczne lub laboratoryjne, złożone, nawet na
podłożach, włącznie z papierem impregnowanym lub pokrytym odczynnikami
diagnostycznymi lub laboratoryjnymi, pozostałe). Z tabeli zawierającej klucze powiązań
pomiędzy klasyfikacjami wynika, że wskazanej wyżej pozycji obecnie odpowiada pozycja
wskazana symbolem 20.59.52.0*.
Załącznik nr 3 do ustawy o podatku VAT zawiera w swojej treści pozycję 86, która odnosi
się do pozycji ex20.59.52.0 (Pasty modelarskie; wosk dentystyczny i pozostałe preparaty
dentystyczne na bazie gipsu; preparaty i ładunki do gaśnic przeciwpożarowych; gotowe
pożywki do hodowli mikroorganizmów; złożone odczynniki diagnostyczne i laboratoryjne,
gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie testy i odczynniki diagnostyczne, medyczne,
materiały formierskie dentystyczne na bazie wosku, w opakowaniach do sprzedaży
detalicznej, materiały formierskie dentystyczne na bazie gipsu, pasty modelarskie i pozostałe
preparaty; preparaty do stosowania w dentystyce na bazie gipsu, pozostałe, gotowe pożywki
do hodowli mikroorganizmów – wyłącznie dla farmacji), ale w zakresie odczynników odnosi
się wyłącznie do testów i odczynników diagnostycznych, medycznych.
Zawężenie możliwości zastosowania preferencyjnej stawki VAT 8% dotyczy jedynie testów i
odczynników diagnostycznych, medycznych, nie zaś testów i odczynników diagnostycznych,
nie medycznych i odczynników laboratoryjnych.
Zgodnie z art. 132 Ustawy o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010 r. przez wyroby
medyczne należy rozumieć wyroby medyczne do implantacji, wyroby medyczne do
diagnostyki in vitro, wyposażenie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz systemy
i zestawy zabiegowe złożone z wyrobów medycznych. Z kolei definicja wyrobów
medycznych zawarta w art. 2 ust. 1 pkt. 38 i 39 ww. ustawy mówi o tym że wyrobami
medycznymi są tylko te wyroby, które są przeznaczone do stosowania u ludzi lub do badania
próbek pobranych z organizmu ludzkiego, w tym krwi i tkanek.

Z uwagi na fakt, że produkty będące przedmiotem niniejszego przetargu nie spełniają definicji
wyrobu medycznego Zamawiający uważał, ze bezpodstawne jest również zastosowanie
obniżonej stawki VAT 8% z tego tytułu.
Produkty wymienione w zadaniu 12.6.9 mają zastosowanie do biologii molekularnej, nie zaś
do diagnozowania, zapobiegania lub leczenia chorób, co ma swoje odzwierciedlenie na
stronie internetowej producenta.
Z uwagi na powyższe, po przeprowadzeniu analizy obydwu ofert i zastosowanych w nich
stawek podatku VAT, zamawiający stoi na stanowisku, że właściwa stawka podatku VAT jest
stawka podstawowa, czyli 23%.
Termin zawarcia umowy – 30.03.2012 r.
INFORMACJA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy Prawo
zamówień publicznych.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
Terminy wniesienia odwołania uregulowane zostały w art. 182 ust. 1 pkt 1. i w art. 182 ust. 2.
pkt 2. ustawy Pzp.

