
Niemodlin, dnia 24.10.2013r.

L.dz. SZOZ/K/1008/2013
spr. nr ZP/3/2013

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu  jednorazowego  użytku  Samorządowego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie

Zamawiający Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
udziela odpowiedzi na zadane pytania w przedmiotowym postępowaniu:

Pytania do umowy:
W związku  z  brakiem  zamieszczenia  we  wzorze  umowy  stanowiącym  załącznik  nr  7  do  SIWZ  postanowienia,
przewidującego zmianę (wzrost) ceny w przypadku zmiany (wzrostu) wysokości  stawek podatku VAT, wnosimy o
uzupełnienie treści projektu umowy o wskazany poniżej zapis umowy.
„Zamawiający zobowiązany jest zapłacić na rzecz Wykonawcy cenę netto powiększoną o należny podatek VAT w
kwocie obliczonej zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie wystawienia faktury VAT.”
Stanowisko to motywowane jest następującymi względami:

Podatek VAT stanowi element cenotwórczy niezależny od woli Wykonawcy. Wliczona do ceny oferty kwota podatku
VAT jako daniny publicznoprawnej, do odprowadzenia której zobowiązany jest Wykonawca, nie ma przy tym wpływu
na korzyści ekonomiczne osiągane przez Wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

W ofercie złożonej w postępowaniu przetargowym Wykonawca zobowiazany jest do podania ceny bruttowyliczonej
zgodnie  ze  stawkami  podatku  VAT  obowiazujacymi  w  dacie  sporzadzania  oferty.  Obliczenie  ceny  w  oparciu  o
nieprawidłową (w tym także przyszłą, przewidywaną, lecz jeszcze nie obowiązującą) stawkę podatku VAT stanowi błąd
w obliczeniu ceny skutkujący odrzuceniem oferty na zasadzie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.

Wzrost stawek podatku VAT jest okolicznością zewnętrzną, na którą Wykonawcy nie mają żadnego wpływu.
Wzrost taki, do którego dojść może w okresie trwania umowy o udzielenie zamówienia publicznego (przewidywana
zmiana stawek podatku VAT na wyroby medyczne z 8 na 23%), przy obowiązku zachowania niezmiennej ceny brutto,
spowoduje  nie  tylko  zmniejszenie  wynagrodzenia  netto  Wykonawcy w stosunku  do  wynagrodzenia  stanowiącego
podstawę obliczenia ceny oferty,  lecz nawet  skutkować może rażącą stratą  po stronie Wykonawcy.  Cenę ofertową
Wykonawcy kalkulują bowiem według aktualnej  stawki podatku VAT oraz – z uwagi na dużą konkurencję – przy
przyjęciu minimalnej  marży.  W tych  warunkach zwiększenie  stawki  podatku  VAT o  15% powoduje,  iż  pierwotna
kalkulacja ceny traci na aktualności, zaś umowa w sprawie zamówienia publicznego przynosi Wykonawcy straty.

W piśmiennictwie  nie  budzi  wątpliwości  dopuszczalność  zawarcia  umowach  dotyczących  zamówień  publicznych
indeksacji wynagrodzenia bądź ceny stosownie do spodziewanej okoliczności w trakcie realizacji umowy (np. zmiany
stawki podatku VAT). Chodzi tu bowiem o samoczynną korektę wynagrodzenia, na podstawie pierwotnej woli stron
wyrażonej w umowie, a nie o nowelizację umowy co do zasady niedopuszczalną na mocy art. 144 p.z.p.

W  związku  z  powyższym  prawnie  możliwym,  a  nade  wszystko  uzasadnionym  jest,  aby  w  ramach  zasad
obowiązujących  w  uczciwym  obrocie  handlowym,  wprowadzili  Państwo  do  projektu  umowy  stosowną  klauzulę
przeiwdującą zmianę ceny w związku za zmianą stawki podatku VAT.

Odp.: Nie.

§6, 1.:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z „w wysokości 5% za każdy rozpoczęty dzień zwłoki od wartości
brutto  niewykonanego  zamówienia”  na  „w  wysokości  1%  za  każdy  rozpoczęty  dzień  zwłoki  od  wartości  netto
niedostarczonej partii towaru”? 

Odp.: Nie.

Pytania do SIWZ:
Pakiet 1, poz. 19:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników do odsysania górnych dróg oddechowych w rozmiarze
CH18, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.: Nie.



Pakiet 1, poz. 19:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników do odsysania górnych dróg oddechowych zawierających
ftalany, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.: Nie.

Pakiet 1, poz. 20, 21:

Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  zgłębników  żołądkowych  dwudrożnych  o  długości  125  cm,
spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Nie.

Pakiet 1, poz. 25-28:
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  cewników  FOLEYA  pakowanych  podwójnie  w  zewnętrzne
opakowanie folia/papier i wewnętrzne opakowanie foliowe, sterylizowane tlenkiem etylenu, spełniających pozostałe
wymagania SIWZ?

Odp.: Nie.

Pakiet 1, poz. 31:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zatyczek do cewnika FOLEYA o budowie gładkiej, spełniających
pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.: Nie.

Pakiet 1, poz. 32:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worków o długości drenu 90cm, spełniająch pozostałe wymagania
SIWZ?

Odp. Tak.

Pakiet 1, poz. 44:
Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  podkładów fizelinowych  w rozmiarze  80x200cm,  spełniających
pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak.

Pakiet 1, poz. 45:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów typu medixpro o szerokości 51cm, spełniających pozostałe
wymagania SIWZ?

Odp. Tak.

Pakiet 1, poz. 46:
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  maseczek  z  fizeliny  3-warstwowych,  spełniających  pozostałe
wymagania SIWZ?

Odp. Tak.

Pakiet 1, poz. 49:
czy Zamawiający wyrazi zgodę na zoferowanie kieliszków o pojemności 30ml, spełniających pozostałe wymagania
SIWZ.

Odp. Nie.
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