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Dot.

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

na

dostawy

artykułów laboratoryjnych wykonanych z tworzyw sztucznych
Numer ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00152782/01

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie, działając na podstawie art.
284 ust. 2 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), przekazuje treść złożonych pytań w ww. postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego oraz treść udzielonych odpowiedzi:

Pytanie nr 1
UMOWA:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu 3 zapisu: „Zamawiający
będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia
jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 200 zł netto"
Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 200 zł koszty transportu na
które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty
wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez
przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej
wartości.
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Odpowiedź: Zamawiający bedzie składał zamówienia na podstawie
zamówień częściowych według bieżących potrzeb Pracowni Zakładu Higieny
Weterynaryjnej w Krośnie. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę 5 3.

Pytanie nr 2
Dot. par. 4. 1. 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary
umownej do wysokości „1 % wartości brutto niezrealizowanej dostawy" i usunięcie
zapisu „nie mniej niż 20 zł brutto" z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do
danego niespełnienia świadczenia umowy? Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące
wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien
opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od
Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej
sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar.
Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając
wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w
stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką
funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może
przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie
kary umownej w wysokości 1 % należnego wynagrodzenia brutto jest wysoce
niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna wysokość odsetek, którą
Zamawiający narzuca, może zostać uznana za świadczenie nienależne, dające w skali
roku odpowiednio, 365 % wartości należnego wynagrodzenia brutto. W tym miejscu
należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku,
gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać
zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco
wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie
kar umownych w momencie, gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony
podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie
ochrony swoich interesów.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowana zmianę.

Pytanie nr 3
Dot. par. 4. 1. 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu, na następujący:
„zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% niezrealizowanej wartości
brutto umowy."
Zamawiający zastrzegł sobie prawo do częściowej realizacji umowy, a zatem prawo
zmniejszenia wartości zakupionego towaru. W kontekście tego prawa, naliczanie kar
przez Zamawiającego od wartości całej umowy w przypadku odstąpienia od umowy z
winy wykonawcy jest niesprawiedliwe i krzywdzące wykonawcę. Zapis §11 pkt. Ib
umowy powoduje, że wykonawca który ponosi ryzyko braku zamierzonego zysku,
ponosi dodatkowo ryzyko obciążenia karami za pułap cenowy, które jest szacunkowy i
nie wiążący Zamawiającego.

W związku z powyższym prosimy
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4
Przedmiot zamówienia
Pakiet 10 poz. 1,2,3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ez o długości
20,2 cm?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje opis
przedmiotu zamówienia w powyższym zakresie.

Pytanie nr 5
Pakiet 10 poz. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ez wykonanych z
PS?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zaode. Zamawiający modyfikuje opis
przedmiotu zamówienia w powyższym zakresie.

Pytanie nr 6
Pakiet 16 -poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pipet
w opakowaniach 100 szt.?
Odpowiedź:

Zamawiający wyraża

zaode z odpowiednim

przeliczeniem

opakowań przez Wykonawcę. Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu
zamówienia w powyższym zakresie.

Pytanie nr 7
Pakiet 16 -poz.2. Czy
w opakowaniach 250 szt.?

Zamawiający

wyrazi

zgodę

na

zaoferowanie

pipet

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania w pakiecie nr 16 poz. 2
łącznie 800 szt. pipet. Zamawiający dopuszcza opakowania zbiorcze o
dowolnej ilości sztuk pod warunkiem
Zamawiającego łącznej ilości szt. pipet.

zachowania

wymaganej

przez

Pytanie nr 8
Pakiet

16

-poz.9.

Czy

Zamawiający

wyrazi

zgodę

na

zaoferowanie

Pipetek

transportowych typu Pasteura dł. 155 mm, o poj. użytkowej 3ml i całkowitej ~4ml,
z podziałką do 3,0ml co 0,5ml, wykonanych z PE, pakowane indywidualnie w folię,
sterylizowane.

Opakowanie

100 szt.

Jeśli

Zamawiający

nie wyrazi zgody,

czy

Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Pipetek transportowych typu Pasteura z
cienkim

końcem do precyzyjnych dozowań, dł.

150mm, o poj. użytkowej 3ml

i całkowitej ~4ml, bez podziałki, wykonane z PE, pakowane indywidualnie - w pudełku
kartonowym, opakowanie 100 szt.?
Odpowiedź:

Zamawiający

transportowych

typu

wyraża

Pasteura

dł.

zaode
155

na

mm,

zaoferowanie
o

poi,

pipetek

użytkowej

3ml

i całkowitej ~4ml, z podziałka do 3.0ml co 0.5ml. wykonanych z PE,
pakowane

indywidualnie w folie,

sterylizowane.

Opakowanie

z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie nr 9
Pakiet 11
Pkt.4 Czy zamawiający dopuści woreczki o wymiarach 190 x 300mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody
Pytanie nr 10
Pakiet 12
P k t.l Czy zamawiający dopuści probówki o wymiarach 100xl6m m ?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Podkar^
Lekari

100 szt.

