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INSPEKCJA WETERYNARYJNA
WARMII寸SKO－MAZURSKI

WOJEWODZKILEKARZWETERYNARII

W OLSZTYNIE

／dopublicznもLUiadomoScV

tVYJASNIENIETRESCI SWZ

Dotyczy：POStePOWaniaoudzieleniezam6wieniapu咄cznegoprowadzonegowtrybie

POdstawowym bez negoqaql Pn∴　dostawa antygen6wi kr∈セk6w d°　badah

lab°ratoryJnych，Znakspra：Wy：WrIW－A－AGZ．272．1．14．2022．LC

ZamawlajaCyinfomlUe，ZewteminieokreSlonymzgodnieza－rt・284ust・2ustaw

ZllwrzeSnia2019r・－Prawozamewiehpublicznych（DzU．Z202lr．pozl129zpbZn．

Zm・），Wykonawcyzwr6cilisiedoZamawiajacegozⅥm10S虹emowyjaSnienietreSciSWZ．

Wzl八重zkuzpowyzszym，ZamawlaJaCyudzielanastepIHaCyChwylaSnieh：

Pytanienrl；

ZwracamysiezproSbadoZamawlaJaCegOOOkreSleniegwarantowanegoprocentowego

POZiomuWykupuprzedmiotuumowy．

Uzasa－dnienie：

ZezwolitonamoZliwoSeubieganiasle O ud2melenieprzedmiotu zamewieniawiekszq

iloSciwykona－WCbwwg・ObiektywmychiniedyskIyminacyjnychkryteriewlubzasad．W小T

dane pozwolaWykonawcom naz王02enie prawidlowq oferty，SPe王niaJaCeJ OCZekiwania

ZamawlaJaCegO Oraa PrZyCZynl Sie to do Zm垂kszenla konkurencyJnOScii uzyskania

lepsze］Ceny・Wprzypadkubrakuzgodyprosimyouzasadnleniesw〔し南odpowiedzi．

OdpowiedZ：

W zakresie czeSclnrl Zamawiaja，Cy gWarant可e ZakupiloScipodstawovvch（100％

POdstawy）・Zamawiajacyprzewidzialtak2ezakupiloSciwopcji，kt6rezalez迩odpotrzeb

lmOLliwoSciich s五nansowania・Zakres podstawoⅥy10PCjonalnyzostaIwskazanyw

rozdzialeIIopisuprzedmiotuzam6wienia（OPZ），StanOWiacegozaZaczniknrldoumowy．

Zapisy dotyczace rodzaju，WartOSci opcjii okolicznoSci z jej skorzystania zost之もT

OkreSlonewrozdzialeIIust・l pkt4SWZ，WrOZdzialeIust．2－50PZ，W§l ust．4－8

prQjektowanyChpostanowieniachumowy，StanOWiacychzaIaczniknr6doSWZ．

W pozostalych czeSciach zam6wlenia Zama八ri勾acy zamierza zamdwielO0　％iloSci

OkreSlonqwprzedmiociezamewienia．

Pytanienr2：

CzyzamawlaJaCyWraZazgodenadodaniewprqiekcieumowyzapISu：”Dostawcama

PraWO Zmiany ceny w przypadku ponad5－PrOCentOWegO WZrOStu kursu EUR／PLN，

1iczonegojak00dchylenieprocentowebleZacego SredniegokursuNBPpallrWalutowq

Wojew6dzkiInspektoratWeterynaI’iiul・S2，aryCh Szeregew7，10－07201sztyn

tel言895241450，895241477，Wiw01sztvnの01sztimWiw・gOV・Dl，WWW0ls2tyn．Wiw．gov．pl



EUR／PLNdoSrednieg。kursuNBPparywaユutoweJEUR／PLNzdniaz疑eniaoferty・

Zmiana ceny，O kt6re］mOWa W Zdaniu poprzedz勾acym，Wymaga・POd rygorem

niewa充oScIZaWarCiapISemnegOaneksu・RozllCZeniezmianywysokoScIWynagrOdzenia

zostanlerOZliczonepoprzezⅥyStaWieniefakturykoryguJaC屯’’

Odpowied乏：

Zamawi祖cyniewyraをazgodynadodaniewumowiezapisudotyczacegozmianyceny

wprグPadkuponad5－PrOCentOWegOWZrOStukursuEUR／PLN・

Pytanienr3：

ProsimyoⅥ扇aSnieniekryteriumtemndostawatermin、堅nianywadliwegotowam・

WswzZamawl劉aCyinfom可eWykonawc6wubiegaJaCyChsieoudzieleniezam6wienia，

i乞　dmgimkryteriumocenyjakimbedziesiekierowaejestTerminrealiza（jidosta：Wy

czesciow屯Natomiast we wzorze umo、y，Zamawiaja．cy w§5ust・l zamieSci土

1nformaqe，12：

阿kona詣ca－Z。bowiazL＊sie d。dostaェczeniai／lub wymial埠rWえdliwego toⅥram

wteminie do…‥・dniroboczych60d zgねszeniarekiamaqlWformヱewskaz甜Iq

vvuSt・3，naWkSnykoszt・JeLeli托m止ndost的yWyPadawdniuw01mymodpraqr，

nastaplOnaWPlerWS郷TmdnmrOboczympowyznaczonymteminie・

，gdzie

6七erminredizaもir甜am最qlr的rnyjes旺舗mino読点osもa那y

A co zatymidzie，Zamawiajacy zobowiaz可e bez podaniakryterium oceny ofertw

zakresie reklamadi do zbZenia nierealnych krdtkich termlnbw reaHzaq廿、Wymiany

wadliwegotowaruodmomentujegozgわszenia・NiezmiemiewaLnymlZPunktuwidzenia

praWidIowoScludzielenlaZamGwieniapostanowieniamiSWZsate，ktdreodnoszasiedo

opisuprzedmiotuzamdwienia（art・134ust・lpkt4PZP主Zart・99ust・lPZP、ynika

obowiazek opISania przez zamaWlaJaCegO PrZedmiotu zam6wienia w spos6b

jednoznacznyi WCZerPujagT，Za POmOCa dostatecznie dokZadnychl ZrOZumiabTCh

okreSleh，uWZgledni＊acwymaganlaiokolicznoScimogacemieewpもwnasporza．dzenie

oferty．Brak jednoznacznego okreSlenia teminu wymiany wadliwego towaru od

uznaniareklamaciidostaw stwarzary2yko b王ednegoJegO rOZumienia，abmsamym

naruszazasaderbwnoSci，konkurency〕nOScilPrZqrZyStOSci，Okt6rqmowawart・7ust・

lusta：WyPzp・ZatemsposdbokreSleniaterminuwymanywadliwegotowaruwkaZdym

postepowaniuwinienbyeprzezzamawlaJaCegObardzodokkdmeprzemySlany，maJaCna

uwadze，Le w postepowaniu o zamdwienie moZe zaistniee wiele przypadkdw，ktbre

vvd加えaprocesprocedowania－atObedziemlabⅥ坤bwna一〇kresjakiotrzymawybrany

wkonawcanawykonanieprzedmiotuzam6wienia・

Powzszepotwierdzar6wnie20rZeCZnictwoKraJOWejIzbyOdwo王awczg：

WyrokKIOz27kwietnia2016r・，KI0582／16

，，W bm postepowaniu ustalenle kr6tkiego okresu realiza一句itego zambwienia moZe

spowodowae，Ze tylko bardzo nielicznagrupa、ykonawc6W，badZbTlkojedenznich

bedzie skIonnyzbZye oferte，CO WSPOS6b zasadnlCZymOZe doprowadzie do zbZenia

wygorowanq cenowo ofertyi tym SamJm doprowadziC do naruszenia zasady

raqionalnegoiefektywnegowdatkowaniaSrodkdwpublicznych・Przechodzacdodalszej

merytoryczn匂ocenyzarzutuodwo壬aniawskazaenaJe勾，2eZamawiajacynieWykazaIiZ

ustalonyterminrealizaqlZam6wieniaJeStZarbwnoterminemrealnymjakiterminemw

ktbrymzewzgledunaszczeg61nyinteresspoIeczny，PrZedmiotzamOwienlaWinienbye

wwskazanymteminie、Wkonany・”

WyrokKIOzdnia19grudnia2018rっsygn・aktKI02525／18

”OkreSlenieterminurealizaqlZamdwieniajestJednymzkoniecznychelement6wSIWZ，



na・COWSkazuJe art・36ust・lpkt4ustawyPzp・TemintakipowinlenuWZglednlae

WSZyStkie okollCZnOScizwlaZane Zrealiza（ねzamdwienia，POWinien bye okreSlonyw

SPOSdbdopuszczonyprzezobowiazuJaCePrZePISyPraWaOraZbyerealny∴

WrokKI0221marca2019r．，KIO414／19

”IzbapostanowilardwnieZzobowiazaeZama：WnajaCegOdowykreSleniash5W言‥．dodnia

30・11・2019r・”izastaplenlaichskwaml：，ブ…Wterminie180dniliczacoddatyzawarcia

umoWy・”・WprawdzieZamawlaJaCy OkreSliZ teminWykonaniazamewieniazgodnie z

art・48　ust・2　pkt　5　ustaLWy Pzp言ednak nle WZi＊　on pod uwage uwarunkowah

ⅥynikajacychzprzepISu art・29ust・lustaWyPzp，tOjestnieuwzglednilwsヴStkich

WymagahiokolicznoScimogacychmieCwpbwnasporzadzenieoferty．Bioracpoduwage

jakobezspomaokolicznoSe，ZeCZaSPOtrZebnyna－Wykonanieushigitookob6miesleCy，

Izbauznaね，ZeteminrealizaqlZamdwieniamusizabezpleCZaeStrOnyPrZedinnyml

OkolicznoSciaml，ktbremogaogranlC郷rCCZa－SPOtrZebnydoⅥykonaniazam6wienia．W

tym przypadku，OdwoHjacy jest w stanie wywiazae sle naleZytego，terminowego

Wykonaniazobowiazania，ZaS ZamawlaJaCyOtr2ymuJe gWaran（非，Ze naPraWabedzie

Wykonanawczasiedotegoprzewidzianym．”

StosowniedoprzepIS6wusta：WPzpZamawlaJaCymanietylkoprawo，aleiobowiazek

uSciSlania warunk6w udzLalui okreSlenia oczekiwah tak，aby eliminowabT

Z POStePOWania tych uczestnkbw，ktdrzy nie gwarantuja prawidbwq reaユizaql

PostawionywarunekpodyktowiT nyJeStnakazemwydatkowaniaSrodkewpublicmychw

SPOSdbceloWylOSZCZednyorazzachowmiemnajlepszychefekt6wzdanychnakIaddw

（art・44ust・3usta：WyZdnia27slerPnia2009ro五nansachpublicmychらjakiinteresu

Zamawiaja．cegopolegajacymnau257SkaniurekqiminaユeZytegoWykonaniazamewienia

Odpowied乞：

ZamawlaJaCyinfomlDe，iZtermin，ktbryokreSliIwSWZnadostarczenieprzedmiotu

ZambwienlaⅥynOSZaCy Od　7　do15　dni roboczych jest zdaniem ZamawlaJaCegO

WyStarCZaJaCylrealny oraz uwzgledniawszystkie okolicznoScIZWlaZane Z reaHzaqIa

Zam6wienia・ZamawlaJaCyniemoZezezwohenazbytdIuglCZaSOCZekiwania・naWymianや

WadHwegoproduktu，ZuWaglnaPOtrZebezabezpleCZeniaclagbScibadahLaboratohum．

ZamawlaJaCy nadmienia，2e wykonuje badania urzedowei komercyne zgodnie

Z∴ZaWartymi umowami・W狐Tiazku z powyzszym Zamawle野栄y POdtrzymuJe ZaPISy

dotyczacer6wnoSciteminudostaWyiteminuwymianywadhwegotowarlL

Pytanienr4：

（§　5ust・1）Prosimy o zmiane zwrotu，，Od daty zgbszenia reklamaqii”na zapis

Wbrzmlemu”Odchw址umaniarekkHnaqii’∴

Uzasadnienie：

Realizaqiarekkma（計上WymagaSPehieIhaokI：eSlonychprocedur，COjeStCZaSOChbnne，

dlatego teZrozpatrzeniereklamaqliwymnmatOWamWClagu15dnijesttrudnado

Wykonania．

OdpowiedZ：

ZamawiaJaCy nie wyraza zgody na zmiane∴ZaPisdw w§5ust．l prqiektowanych

POStanOWieii umowy dotyczacych zmiany zwrotu”Od daty zg主oszenia reklamacji”na

ZaPISWbrzmieniu”Odchwiliuznaniareklamacji”．

Pytanienr5：

（§6ust・lpkt・2）Prosimyopodaniepodstawprawnychnaliczaniakarumownych．C郊

ZamawlaJaCyⅥyraZi zgode na－ZmnleISZenie procenta nallCZanej kary do max．0，1％

WartOSci NETTO za niedotrzymanie przez Sprzedawce teminu dosta：Wy PrZedmiotu

umoⅥy？

Uzasadnienie：



ProSbe swa motywuJemy tym，iZ zgodnie z kodeksem cywilnym umowy powinna

cechowaer6wnoSe stron stosunku cywilnego・Korekta，O kt6raprosimywznaczlym

stopniuprzybliZywymaganyprawemcharakter・WtreScIKCniemapostanowleh，kt6re

wskazywarybynapreferowanie ZamawlaJa；CegO，Z狐竜raJaCegO umOWe O Zam6wienie

publiczne・Takをe Zaden zapIS Z Prawa Zam6wieh Publicmych nie uprawnia

Zamawla鳴CegOdoczynlenia一〇dstepstwodzasadyrOwnoScIStrOn・

OdpowiedZ：

ZamamaJaCyniewyraZazgodynazmnlqISZenieprocentanaHczanejkarydomax・0，1％

wartosciNBTTO za niedotr2ymanie przez Wykonawce terminu dostaⅥy PrZedmiotu

umOWy・

Zgodniezart．353lK．〇・，Cyt∴”Stronyzawierajaceumowemogauわ2yestosunekpra－Wmy

wedhg swego umania，bylebyjego treSelub celnie sprzeciwialy sle Wla－SciwoSci

（naturze）stosunku，uStaWieanizasadomwsp6吻Ciaspokcznego・”Zamawiajacyjest

uprawnionydotakiegokszta祉OwaniapostanowieIidotyczacychkarumownychzgodnie

zpotrzebamiiwymaganiami狐aZanymizcelem，SPeCy五kaqiaiwielkoSciazamdwlenia・

Przewidziana w pr（涼ktowanych postanowieniach umoWy WySOkoSe ww・karyJeSt

proporcjonalna do przedmiotu zambwieniai ewentualnego uszczerbku言akiego

Zamam垂a＝Cy mOZe doznae wskutek nievvkonamalub nienaleZytego　Ⅵykonania

zobowiazania＿PrZeZⅥサkonawce・

Ponadtozmiana，Okt6rawnioskujeWykonawcajeStniezna－CZnaWStOSunkudozapIS6w

prpiektowanych postanowieh umowy，StanOWlaCyCh za土cmiknr6do SWZ，WObec

po、吋ZSZegOZamawlajaCyPOStanaWiajaknawsteple・

Pytanienr6：

（§6ust．lpkt・3）ProsimyopodaniepodstawpraⅥmyChnaユiczania－karumownych・Czy

ZamawlaJaCy WyraZizgode nazmnle〕SZenie procenta－naliczanej kary do max・0，1％

wartosclreklamowanegotowaruzakaZdyrozpoczetydziehroboc2yZl八かkiw przypadku

niedokonaniawmianyprzedmiotuumowywteminie？

Uzasadnienie：

ProSbe swa mobwujemy tymiZ zgodnie z kodeksem cywilnJm umOWy POWinna

cechowaer6wnoSe stron stosunIu cJWilnego．Korekta，O ktdraprosimywznacznym

stopniuprzJbliywymaganyprawemcharakter・WtreSciKCniemapostanowieii，ktbre

wskalyW〔垂Tby na＿Preferowanie Zamawiajacego，ZaWlerajacegoumowe o Zam6wienie

publicme・TakZe Zaden zapIS Z Prawa Zam6wieh Publicznych nie uprawnia

ZamawlaJaCegOdoczynleniaodstepstw odzasadyreⅥ105cistron・

OdpowiedZ：

ZamawlaJaCyniewyrazazgodynazImqSZenieprocenta－naliczan匂kaJydomax・0，1％

wa＿rtOScireklamowanegotowaruzakaZdyrozpoczetydziehroboc2yZⅥわkiwprzypadku

nledokonaniaWymianyprzedmiotuumowywterminie・Zgodniezart・3531K・C・，Cyt∴

”Strony zawieraJaCe umOWe mOga uloZye stosunek praWmy WedIug swego uznania，

bylebyjegOtreSelubcelniesprzeciwialysiewIaScIWOSci（naturze）stosunku，uStaWie

anizasadomwsp6土ZyclaSPOIecznego・”

Ponadtozmiana，Okt6rawnlOSkujeWykonawcajestnieznacznawstosunkudozapIS6w

projektowanych postanowieh∴umOⅥy，StanOWia．cych zalacznik nr6do SWZ，WObec

powyzszegoZamawlajaCyPOStanaWiajaknawsteple・

Pytanienr7：

（§6ust・1）Prosimyopodaniepodstawprawnychnaliczaniakarumownych・Zwracamy

sie z proSba o mody五kacje zapisew w taki spos6b，aby wysokoSe kary umownej

naliczana＿byhodwa＿rtOScinettoaniebrutt〇・

Uzasadnienie：



VATjestnaleZnoSclaPublicmoprawna，ktdraWkonawcaJeStZObowia－ZanyOdprowadzie

dourzeduskarbowego・PonadtosamakwotapodatkuVATwliczonadocenyofertynie

mawpも7WunakorzySclekon。miczneoslaganePrZeZWykonawceztytumwykonania

ZamOWlenla．

OdpowiedZ：

ZamawlajaCyniewyTazazgodynazmianenaliczaniakarumoWmyChodwartoScinetto・

Pytanienr8：

（§6ust．lpkt．1）CzyZamawiaja＝CyWyraZizgodenazmniejszenlePrOCentanaユiczanも

kaly do max・5％Wn－agrOdzeniaumownego NETTO w przypadku odstaplenia od

umowy？

Uzasadnienie：

JeSHdostawatowarubedziewznacza，CeJmierzerealizowanawsposebprawidloⅥy，adla

przykIadu odstaplenie do umowy bedzie dotyczyc niewieHdej partii towaru，tO

zastrzezenie karyumown匂naJiczanej od og61neiwartoScica壇umo、yna dostawe

bedzie mia士a charakter raZaco zawyZony・W taki匂sytuadinle budzi watpliwoSci

dysproporqamiedzyponiesionaszkodaa、ySOkoSciakalyumOWnq・

Odpowied乞：

ZamawlaJaCyniewyrazazgodynazmnleJSZenienaliczaniakarumownychdo5％Od

wartosci netto wartoSci zam6wienia，W PrZyPadku odstaplenia・Od umovy z winy

Wkonawcy・

PozostalezapisySWZnieulegaJaZmianie・

轡、

Rozdzielnik：

Egz．Nrl－a／a，BIP

Wykonah：し．Cytarska

dェ止a．1．09．2022r．
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