PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY
- PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
DYREKTOR
dr hab. Krzysztof Niemczuk

Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na
JEDNORAZOWĄ DOSTAWĘ MATERIAŁÓW
POMOCNICZYCH I ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYC.
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Nasz znak: DZ-2501/8210/1243/13

Data: 29/04/2013

Wyjaśnienia nr 2
Dot. przetargu DZ-2501/8210/1151/13

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy informuje, że na podstawie
art. 38 Pzp wpłynęły ze strony wykonawców następujące zapytania:

Pytanie 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość dopisania paragrafu o brzmieniu:
„W przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w okresie obowiązywania umowy, w
szczególności zmiany stawek podatku VAT, od dnia obowiązywania nowej stawki do cen netto
objętych umową doliczany będzie podatek VAT według nowej stawki. Zmiana, o której mowa
w zdaniu poprzedzającym, nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 2 - Dotyczy wzoru umowy:
Czy w związku z regulacją art. 144 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający wyraża zgodę na
wprowadzenie do wzorów umów zapisu o dopuszczalności wprowadzania zmian, w brzmieniu
przedstawionym poniżej?
1.

Zmiana Umowy może obejmować, w zakresie dozwolonym przepisami ustawy Prawo

zamówień publicznych, w szczególności:
1.1. zmianę ilości przedmiotu zamówienia;
1.2.

zmianę jakości, parametrów lub innych cech charakterystycznych dla przedmiotu

zamówienia, w tym zmianę numeru katalogowego produktu bądź nazwy własnej produktu;
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1.3. zmianę elementów składowych przedmiotu zamówienia na zasadzie ich uzupełnienia lub
wymiany;
1.4. zmianę sposobu konfekcjonowania;
1.5. zmianę terminu realizacji dostaw;
1.6. zmianę terminu realizacji Umowy;
1.7. zmianę okresu obowiązywania umowy, w tym w szczególności o czas konieczny dla
przeprowadzenia kolejnego przetargu na analogiczny przedmiot zamówienia.
2.
2.1.

Warunkami dokonania zmian wskazanych w ust. 1 powyżej mogą być:
wprowadzony zostanie na rynek przez wykonawcę produkt zmodyfikowany bądź

udoskonalony, bądź
2.2. wystąpi przejściowy brak produktu przy jednoczesnej możliwości dostarczenia produktu
zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego Umową, bądź
2.3. nastąpi zmiana organizacyjna po stronie Zamawiającego, w szczególności w zakresie
organizacji pracy laboratorium, bądź
2.4. nastąpi zmiana w zakresie liczby badań objętych zapotrzebowaniem Zamawiającego,
bądź
2.5. wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na
wykonywaniu świadczeń diagnostycznych, bądź
2.6.

w wyniku zmiany Umowy możliwe będzie podniesienie poziomu/jakości badań

wykonywanych przez Zamawiającego, bądź
2.7. będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii,
bądź
2.8. będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa, bądź
2.9. zmiana w inny sposób dostarczy pożytku Zamawiającemu
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 3 - Par. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie ustępu o brzemieniu „Całkowita wartość kar
umownych nie może przekraczać 4,95% wartości brutto umowy.”?
Kara umowna ma na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może
być nadmierna oraz prowadzić do konieczności nieuzasadnionego ponoszenia przez
wykonawcę nieproporcjonalnych obciążeń.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody
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Pytanie 4 - Par. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do żądania zapłaty kar umownych
przysługiwało

w

terminie

30

dni

od

dnia

powzięcia

wiadomości

o zaistnieniu przesłanki do ich naliczenia?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 5 - Par. 5 ust. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do natychmiastowego odstąpienia od umowy
następowało po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy,
wraz z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 6
Prosimy Zamawiającego o wykreślenie pozycji 2 i 3 z zadania 31. Zgodnie z informacjami
producenta wymienione produkty zostały wycofane ze sprzedaży.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę
Zamawiający wydziela pozycję 2 i 3 z zadania 31 i tworzy z nich zadanie 31A
Zmodyfikowane zadanie 31
Zadanie 31 Odczynniki laboratoryjne wg kat USDA Aphis lub równoważne
1 Dourine komplement fixation antygen (nr katalogowy: 160)

Jm

Ilość

op.

8

1 Dourine positive control serum, op. 1 ml (nr katalogowy: 161-H )

op.

13

Trypanosoma equiperdum IFA Test Antigen Slides, (10 slides) (reagent code 1612 IFA)

op.

5

Zmodyfikowane zadanie 31A
Zadanie 31A Odczynniki laboratoryjne wg kat USDA Aphis lub równoważne

Modyfikacja nr 2
Dot. przetargu DZ-2501/8210/1151/13
Państwowy Instytut Weterynaryjny -Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą
w Puławach informuje, iż została wprowadzona następująca zmiana w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia:
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Zamawiający wydziela pozycję 2 i 3 z zadania 31 i tworzy z nich zadanie 31A
Zmodyfikowane zadanie 31
Zadanie 31 Odczynniki laboratoryjne wg kat USDA Aphis lub równoważne
1 Dourine komplement fixation antygen (nr katalogowy: 160)

Jm

Ilość

op.

8

1 Dourine positive control serum, op. 1 ml (nr katalogowy: 161-H )

op.

13

Trypanosoma equiperdum IFA Test Antigen Slides, (10 slides) (reagent code 1612 IFA)

op.

5

Zmodyfikowane zadanie 31A
Zadanie 31A Odczynniki laboratoryjne wg kat USDA Aphis lub równoważne
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