Wszyscy uczestnicy postępowania
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Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do badania osadu moczu oraz odczynników
do oznaczania lamblii, kalprotektyny, krwi utajonej w kale i narkotyków w moczu na okres 36 miesięcy na potrzeby
„Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o..(Znak postępowania: 902/2018).
Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze
zm.,) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:
Pytanie Nr 1 - dotyczy wzoru umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie poniższego zapisu w § 1 umowy:
„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może
być większa niż 20% wartości umowy”.
Zgodnie z opinią UZP instytucja prawa zakłada, że zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia,
który zostanie na pewno zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty,
wskazując jednocześnie dodatkowy zakres, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności
i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać. W orzeczeniu Krajowej Izby
Odwoławczej z dnia U stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyka jest
określenie przez zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości,
czy wartości, którą na pewno wyda na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. „Taki sposób określenia przedmiotu
zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany
w sposób wyczerpujący i konkretny", izba uznała ponadto w tym przypadku, że „zamawiający zastosował praktykę
handlową, która pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy,
oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze
kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności z zasada równości stron umowy". Instytucja prawa opcji pozwala zatem na
precyzyjne określenie poziomu zamówienia, który zostanie przez zamawiającego zrealizowany, co pozwala wykonawcom
na prawidłowe dokonanie wyceny oferty (por. wyrok KIO z dnia 23 lipca 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1447/10, wyrok
KIO z dnia, sygn. akt KIO/UZP 2376/10).
Odpowiedź: Zamawiający podane ilości określił na podstawie dotychczasowego zużycia asortymentu będącego
przedmiotem zamówienia i w takich ilościach zamierza zrealizować zamawiany asortyment. Jednakże Zamawiający nie
jest w stanie określić dokładnego, faktycznego poziomu realizacji umowy, bowiem zależne jest to od wykonywanych
usług medycznych w okresie jej obowiązywania. Niemniej jednak wyraża zgodę poprzez dodanie zadania
”„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie
może być większa niż 40% wartości umowy”.
Modyfikacja umowy.

Pytanie Nr 2 - dotyczy wzoru umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w § 7 c poprzez obniżenie wysokości kary umownej do 1 % wartości brutto
zamówienia cząstkowego, z naruszeniem terminów wskazanych w § 3 ust. 4 i 5 ?
Odpowiedź: Nie.
Pytanie Nr 3 - dotyczy wzoru umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w § 7 d poprzez obniżenie wysokości kary umownej do 5 % wartości brutto
NIEZREALIZOWANEJ umowy jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy ?
Odpowiedź: Nie.

Z poważaniem

