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WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Warmińsko -  Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Olsztynie informuje, 
że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów 
eksploatacyjnych do urządzeń laboratoryjnych, materiałów do filtracji i do pobierania wymazów 
oraz pipet i ez (znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.06.2018) wpłynęły zapytania dotyczące 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Poniżej podajemy treść zapytań i udzielone odpowiedzi:

Pytanie nr 1 -  Dotyczy zadania nr 5
W przypadku pozycji 1 produkt o numerze katalogowym 712556 nie jest dłużej dostępny. 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie produktu o numerze katalogowym firmy 
brand: 732028 (10.000 sztuk) bądź produkt firmy brand o numerze katalogowym: 732008 (1000 
sztuk).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu równoważnego opisanemu 
w SIWZ. Po przeanalizowaniu podanych produktów równorzędnych Zamawiający wyraża zgodę 
na zaproponowanie końcówek Brand o nr katalogowym 732008 w opakowaniach 1000 szt.
Zgodnie z zapisami SIWZ Rozdział 3 ust. 5 Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne 
opisywanym w zadaniach nr 1-11. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 
opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego towary 
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Przywołanie nazwy i numeru katalogowego 
jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Równoważny przedmiot zamówienia musi 
posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towar wskazanych 
producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty 
wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednoznacznie spełnienie określonych wymagań 
równoważności np. specyfikacja techniczna, karta katalogowa. Z załączonych dokumentów musi 
jednoznacznie wynikać, że oferowany towar spełnia postawione wymagania.

Pytanie nr 2 -  Dotyczy projektu umowy -  Załącznik nr 5 do SIWZ
(§ 6 ust. 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany 
umowy mogą nastąpić również w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych 
omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści 
nie powodujących zmiany celu i istoty umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie takiego zapisu. Zamawiający do 
umowy zawieranej z Wykonawcą załącza skan podpisanego formularza ofertowego oraz 
formularza cenowego złożonego przez Wykonawcę, w którym poprawia oczywiste omyłki 
pisarskie i rachunkowe zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).
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Informacja taka wysyłana jest również do Wykonawcy oddzielnym pismem, co stanowi załącznik 
do prowadzonego postępowania.

Pytanie nr 3 -  Dotyczy projektu umowy -  Załącznik nr 5 do SIWZ
(§ 6 ust. 1) Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej 
przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki 
VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami umowy §6 ust 1 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany 
postanowień umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki 
podatku VAT w okresie trwania umowy. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia do 
Zamawiającego oświadczenia o zmianie stawek podatku VAT w terminie 5 dni roboczych od 
urzędowego ogłoszenia nowych stawek. W takim przypadku wynagrodzenie brutto za towar 
dostarczany po dniu, w którym nastąpiła zmiana stawki podatku VAT, zostanie obliczone z 
uwzględnieniem nowej stawki podatku VAT.

Pytanie nr 4 -  Dotyczy projektu umowy - Załącznik nr 5 do SIWZ
(§ 6 ust. 1) Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez 
producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej 
stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny 
jednostkowej brutto?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami umowy §6 ust 1 Zamawiający przewiduje możliwość z m iany  

postanowień umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki 
podatku VAT w okresie trwania umowy. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia do 
Zamawiającego oświadczenia o zmianie stawek podatku VAT w terminie 5 dni roboczych od 
urzędowego ogłoszenia nowych stawek. W takim przypadku wynagrodzenie brutto za towar 
dostarczany po dniu, w którym nastąpiła zmiana stawki podatku VAT, zostanie obliczone z 
uwzględnieniem nowej stawki podatku VAT.

Pytanie nr 5 -  Dotyczy projektu umowy -  Załącznik nr 5 do SIWZ
(§ 4 ust. 1 pkt 1) Czy Zamawiający dopuści e-mailowy sposób porozumiewania w przypadku 
reklamacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza e-mailowy sposób porozumiewania w przypadku reklamacji.

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

Jednocześnie informujemy, że dotychczasowy termin składania ofert nie ulega zmianie.
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