Sekcja Zamówień Publicznych

faks: 18 3372 710

e-mail: awiecek@szpitallimanowa.pl

Pismo: NZ/07/D/Nu/A/2020/17/2020

Limanowa dnia: 2020-01-27

Wszyscy zainteresowani !!!
ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie IWZ nr 1
Informujemy, iż w dniu 2020-01-27, 24, wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu istotnych warunków zamówienia, w
postępowaniu w trybie przetarg nieograniczony-procedura poniżej 30 000 € na:
Dostawy torycznych soczewek wewnątrzgałkowych,
Treść wspomnianej prośby jest następująca:
Zestaw 1
Pytanie 1
Czy Zamawiający dopuści soczewki toryczne o stopniu uwodnienia poniżej 0,7% oraz dioptrażu od +6,0 do +30,0D z krokiem
co 0,5D, typu preloaded, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza
Zestaw 2
Pytanie 1
dotyczy sposobu złożenia oferty:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty przygotowanej i podpisanej podpisem elektronicznym a następnie przesłanej
na email wskazany w SIWZ lub inny, który wskaże Zamawiający?
Odpowiedź: Zgodnie z IWZ
Pytanie 2
dotyczy zapisów SIWZ pkt. 7.4., punkt 2 w tabeli:
W kolumnie 11 wymóg wpisania nr katalogowego, w kolumnie 12 numeru strony oferty (prawidłowy opis), czy Zamawiający
może potwierdzić omyłkę?
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza omyłkę, w kolumnie 11 wymóg wpisania nr katalogowego, w kolumnie 12 numeru
strony oferty.
Pytanie 3
dotyczy zapisów projektu umowy:
Zwracam się z prośbą o skorygowanie treści znajdującej się przed §1 projektu umowy, zgodnie z którą: "Umowę niniejszą
zawiera się w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetarg niegraniczony procedura poniżej 30000 € (tryb pozaustawowy) - sygnatura akt NZ/07/D/Nu/A/2020".
Uzasadnienie: W ocenie Wykonawcy ww. treść zawiera informacje wzajemnie sobie zaprzeczające - z jednej strony w umowie
wskazuje się, że została ona zawarta wskutek przeprowadzenia przetargu nieograniczonego (tj. trybu uregulowanego w ustawie
Prawo zamówień publicznych), zaś w drugiej kolejności odwołano się do przepisu wyłączającego stosowanie ww. ustawy (tj. art.
4 pkt 8). W celu uniknięcia wątpliwości przy wykonywaniu umowy, Wykonawca prosi o skorygowanie ww. kwestii.
Odpowiedź: Forma przetargu nie jest zastrzeżona wyłącznie dla zamówień udzielanych w trybie ustawy prawo zamówień
publicznych. Zamawiający informuje, że przedmiotowe zamówienie jest udzielane w trybie przetargu, lecz nie mają do niego
zastosowania przepisy ustawy pzp
Pytanie 4
dotyczy zapisów projektu umowy:
Zwracam się z prośbą o przyjęcie treści §1 ust. 1 zdanie 2 projektu umowy w następującym brzmieniu:

"Ilości wskazane w formularzu asortymentowo-cenowym są ilościami szacunkowymi dla okresu trwania umowy i mogą być
niższe lub wyższe w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego, z tym jednak zastrzeżeniem, że w każdym przypadku
Zamawiający zobowiązuje się zamówić asortyment objęty przedmiotem umowy o wartości min. 80% określonej wartości
szacunkowej i w tym zakresie Wykonawcy przysługuje roszczenie o realizację umowy.".
Uzasadnienie: Zamawiający powinien wskazać pewną minimalną wartość zamówień, którą zrealizuje bez względu na
okoliczności, w przeciwnym wypadku Wykonawcy mieliby bardzo duże trudności z przedłożeniem swoich ofert.
Zagwarantowanie Wykonawcy realizacji zamówienia na poziomie 80% wartości umowy umożliwi mu lepsze, bardziej racjonalne
ekonomicznie i również korzystniejsze dla Zamawiającego skalkulowanie ceny ofertowej. Ponadto umowa powinna gwarantować
Wykonawcy roszczenie o realizację umowy we wskazanym zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. Z uwagi na charakterystykę zamówienia Zamawiający nie może
przyjmować na siebie ryzyka braku możliwości wykorzystania zamawianych produktów.
Pytanie 5
dotyczy zapisów projektu umowy:
Zwracam się z prośbą o przyjęcie treści §2 ust. 2 projektu umowy w następującym brzmieniu:
"Częstość zamówień i rodzaj zamawianych wyrobów uzależnione będą od bieżących potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem §1
ust. 1 umowy.".
Uzasadnienie: Uprzejmie odsyłam do uzasadnienia propozycji zmian treści §1 ust. 1 zdanie 2 projektu umowy.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis bez zmian
Pytanie 6
dotyczy zapisów projektu umowy:
Zwracam się z prośbą o przyjęcie treści §2 ust. 7 projektu umowy w następującym brzmieniu:
"Zamawiający zastrzega sobie możliwość złożenia reklamacji na dostarczony przedmiot umowy w terminie 7 dni od daty
stwierdzenia wady ilościowej lub jakościowej.".
Uzasadnienie: Projekt umowy w obecnym brzmieniu wskazuje na uprawnienie po stronie Zamawiającego do dokonania zwrotu
zakupionych soczewek w terminie 60 dni. W ocenie Wykonawcy zastrzeżenie na rzecz jednej ze stron umowy tak dalekoidącego uprawnienia, bez określenia przesłanek, po których spełnieniu miałoby ono przysługiwać, narusza zasadę kontraktowej
równowagi stron. W związku z tym Wykonawca prosi o zastąpienie wspomnianej klauzuli zastrzeżeniem na rzecz
Zamawiającego prawa złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia wadliwości towaru. Obecne brzmienie umowy sugeruje, że
po stronie Zamawiającego zastrzeżono nieobwarowane żadnymi warunkami prawo zwrotu zakupionego towaru, co wiąże się dla
Wykonawcy z ryzykiem nieopłacalności współpracy.
Odpowiedź: Zapis pozostaje bez zmian
Pytanie 7
dotyczy zapisów projektu umowy:
Zwracam się z prośbą o przyjęcie treści §4 ust. 5,7 projektu umowy w następującym brzmieniu:
"5. Zmianę cen, o której mowa w ust. 4 powyżej, wprowadza się w drodze aneksu do umowy od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym podpisano aneks.
(…).
7. Propozycja zmiany cen, o której mowa w ust. 4 powyżej, musi być udokumentowana i zaakceptowana przez
Zamawiającego."
Uzasadnienie: Wykonawca prosi o doprecyzowanie w treści §4 ust. 5 i 7 projektu umowy, że konieczność zachowania formy
pisemnego aneksu nie odnosi się do zmiany ceny brutto przedmiotu umowy, spowodowanej ustawową zmianą stawki podatku
VAT - zgodnie z §4 ust. 3 projektu umowy.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia ten opis bez zmian. Z uwagi na fakt, iż Zamawiający jest jednostką sektora finansów
publicznych każdą zmiana umowy wymaga formy pisemnej, przy czym zmiany cen z uwagi na zmianę stawki podatku VAT
obowiązywać będą od daty wprowadzenia przez ustawodawcę zmiany stawki podatkowej.
Pytanie 8
dotyczy zapisów projektu umowy:
Zwracam się z prośbą o przyjęcie treści §5 ust. 4 projektu umowy w następującym brzmieniu:
"Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy odsetki za nieterminową zapłatę - ustawowe tj. odsetki za opóźnienie w
transakcjach handlowych zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach
handlowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 118 ze zm.) - przez cały okres obowiązywania umowy."
Uzasadnienie: Zgodnie z art. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w
transakcjach handlowych, przepisy ustawy stosuje się do transakcji handlowych, których wyłącznymi stronami są przedsiębiorcy
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w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; Wykonawca jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 1
ustawy Prawo przedsiębiorców; Zamawiający jest podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych (tj. jednostka sektora finansów publicznych - w związku z art. 9 pkt 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych); w związku z powyższym, w razie opóźnienia się Zamawiającego w zapłacie należności wynikającej z
umowy, Wykonawcy należą się odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.
Odpowiedź: Zamawiający nie widzi podstaw do zmiany zapisów, zgadzając się przy tym z powyższą argumentacją (odsetki
ustawowe to odsetki liczone zgodnie z obowiązującymi przepisami ustaw)
Pytanie 9
dotyczy zapisów projektu umowy:
Zwracam się z prośbą o przyjęcie treści §6 ust. 1-2 projektu umowy w następującym brzmieniu:
"1. Kara umowna za nieterminowe dostarczenie przedmiotu umowy będzie naliczona w wysokości 0,2 % za każdy dzień zwłoki
licząc od wartości netto zamówienia, nie więcej niż 10% wartości netto zamówienia dostarczonego ze zwłoką;
2. Wykonawca jest obowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% od wartości netto niezrealizowanej
części umowy w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.".
Uzasadnienie:
- Wykonawca zwraca się z prośbą o naliczanie kar umownych od wartości netto, bowiem podatek od towarów i usług składający
się na cenę brutto jest jedynie daniną publiczną, której Wykonawca jest tylko płatnikiem i tylko cena netto ma ekonomiczne
znaczenie dla Wykonawcy; ponadto w zamówienia publicznych wartość zamówienia również określana jest jako wartość netto a
nie brutto;
- Wykonawca prosi też, by maksymalny wymiar kary za zwłokę w dostawie określono na poziomie 10% wartości netto
zamówienia dostarczonego ze zwłoką - kara maksymalna na poziomie 10% wartości całej umowy byłaby w tym przypadku
wygórowana, bowiem zwłoka dotyczy tylko konkretnego zamówienia;
- Wykonawca zwraca się z prośbą o naliczenie kary umownej za odstąpienia od umowy od wartości netto niezrealizowanej na
dzień odstąpienia części umowy, w innym bowiem wypadku kara miałaby taką samą wysokość niezależnie od tego, czy przed
odstąpieniem od umowy Wykonawca zrealizował 1% czy 99% jej pierwotnie określonej wartości - co byłoby niesprawiedliwe w
stosunku do Wykonawcy.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację §6 ust 2 zgodnie z wnioskiem Wykonawcy
Pytanie 10
dotyczy zapisów projektu umowy:
Zwracam się z prośbą o przyjęcie treści §9 ust. 2 projektu umowy w następującym brzmieniu:
"Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę, ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia w
przypadku powtarzającego się min. czterokrotnie nie wypełniania warunków umowy przez Wykonawcę, a w szczególności w
następujących przypadkach:
a. nieterminowe dostarczanie towaru lub dostarczanie go niezgodne pod względem asortymentu bądź ilości z zamówieniem oraz
nie dostarczanie go mimo złożenia zamówienia - § 2, o ile nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę;
b. nieuzasadnione, dokonane samowolnie przez Wykonawcę, zmiany cen wbrew postanowieniom § 4.".
Uzasadnienie:
- Wykonawca prosi o określenie limitu dopuszczalnych uchybień warunkom umowy, po którego przekroczeniu Zamawiający
zyska prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym (tj. bez zachowania okresu wypowiedzenia); umowy zawarte na
czas określony powinny co do zasady obowiązywać przez cały okres, na jaki zostały zawarte, a więc ich rozwiązanie powinno
stanowić swoistą ostateczność; powyższe uzasadnia w ocenie Wykonawcy przyjęcie, że prawo to powinno przysługiwać
Zamawiającemu dopiero w przypadku czterokrotnego uchybienia przez Wykonawcę;
- ponadto, Wykonawca prosi o doprecyzowanie, że nieterminowe dostarczanie towaru lub dostarczanie go niezgodnie pod
względem asortymentu lub ilości lub niedostarczenie go pomimo złożenia zamówienia powinno skutkować możliwością
rozwiązania umowy bez wypowiedzenia tylko, jeśli nastąpiło wskutek okoliczności zawinionych przez Wykonawcę - Wykonawca
nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji okoliczności, na które nie ma wpływu, jak np. działanie siły wyższej;
- Wykonawca prosi też o wskazanie, że możliwość rozwiązania umowy w ww. trybie powinna odnosić się jedynie do niezgodnej
z §4 umowy zmiany cen, pod warunkiem, że zmiana ta została dokonana samowolnie przez Wykonawcę - Wykonawca nie może
ponosić negatywnych konsekwencji nieprawidłowej zmiany umowy w ww. zakresie, jeśli Zamawiający zmianę tę zaakceptował.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis umowy bez zmian
Pytanie 11
dotyczy zapisów projektu umowy:
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Zwracam się z prośbą o przyjęcie treści §10 projektu umowy w następującym brzmieniu:
"1. Strony dopuszczają możliwość zmian postanowień umowy zgodnym aktem woli obu stron, pod warunkiem nie wywołania
niekorzystnych dla Zamawiającego skutków finansowych i prawnych, z zastrzeżeniem §4 ust. 3-4 umowy.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, z
zastrzeżeniem §4 ust. 3 umowy.".
Uzasadnienie: Wykonawca prosi o doprecyzowanie w §10 projektu umowy, że zmiana ceny brutto spowodowana ustawową
zmianą stawki VAT nie wymaga aneksu do umowy oraz, że Strony dopuszczają możliwość zmiany ceny w sytuacjach
określonych w §4 ust. 3-4 projektu umowy.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia ten opis bez zmian. Z uwagi na fakt, iż Zamawiający jest jednostką sektora finansów
publicznych każdą zmiana umowy wymaga formy pisemnej, przy czym zmiany cen z uwagi na zmianę stawki podatku VAT
obowiązywać będą od daty wprowadzenia przez ustawodawcę zmiany stawki podatkowej.
Pytanie 12
dotyczy zapisów projektu umowy:
Zwracam się z prośbą o przyjęcie treści §11 ust. 2 projektu umowy w następującym brzmieniu:
"Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem §4 ust. 3 umowy.".
Uzasadnienie: Wykonawca prosi o doprecyzowanie w treści §11 ust. 2 projektu umowy, że konieczność zachowania formy
pisemnego aneksu nie odnosi się do zmiany ceny brutto przedmiotu umowy, spowodowanej ustawową zmianą stawki podatku
VAT - zgodnie z §4 ust. 3 projektu umowy.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis projektu umowy bez zmian.
Przedstawione stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii, zostało umieszczone na stronie
internetowej Zamawiającego.
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