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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 testów 
diagnostycznych, pożywek i odczynników chemicznych (znak sprawy: WIW-A- 
AGZ.272.1.01.2018) wpłynęły zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Poniżej podajemy treść zapytań i udzielone odpowiedzi:

Dotyczy: Załącznik nr 5 do SIWZ

1. (§6 ust. 1 pkt 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie cen jednostkowych brutto, a co 
za tym idzie wartości brutto umowy, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. W § 6 projektu umowy 
Zamawiający określił zakres dopuszczalnych zmian zawartej umowy.

2. (§ 6 ust. 1 pkt 2) 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: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. W §6 projektu umowy 
Zamawiający określił zakres dopuszczalnych zmian zawartej umowy.

3. (§ 6 ust. 1 pkt 2) 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: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. W §6 projektu umowy 
Zamawiający określił zakres dopuszczalnych zmian zawartej umowy.

4. (§ 4 ust. 1 pkt 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO 
niezrealizowanej części dostawy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na naliczanie kar od wartości netto.

5. (§ 4 ust. 1 pkt 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO? 

Odpowiedź: Zamawiający nie w yraża zgody na naliczanie kar od wartości netto.

6. (§ 4 ust. 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO?

7. (§ 4 ust. 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kary od wartości NETTO 
niezrealizowanej części umowy?
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Uzasadnienie:
Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla 
przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie 
kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter 
rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną 
szkodą a wysokością kary umownej.

Odpowiedź do pkt.6 i 7; Zamawiający § 4 ust. 2 projektu umowy określił okoliczności, z powodu 
których może odstąpić od umowy. Może to nastąpić w przypadku naliczenia przez 
Zamawiającego kar umownych z tytułu niedostarczonego w terminie towaru w wysokości 10% 
wartości umowy określonej w § 1 ust. 1. W związku z powyższym zamawiający nie wyraża zgody 
na zmianę zapisów przywołanego paragrafu.

Dotyczy: Formularze cenowe

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie tabeli o kolumnę z numerem katalogowym? 
Dzięki temu, w przypadku podpisania umowy, zostanie usprawniony sposób składania i 
realizacji zamówień.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgody na rozszerzenie tabeli o kolumnę z numerem 
katalogowym w formularzach cenowych. Nie zwalnia to Wykonawcy od obowiązku dołączenia 
do oferty wiarygodnych dokumentów (np. karta katalogowa lub specyfikacja techniczna) 
potwierdzających jednoznacznie spełnianie określonych wymagań postawionych przez 
Zamawiającego w SIWZ.

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