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Egz. pojedynczy

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„Zakup i dostawa odczynników do badań DNA, odczynników i materiałów do badań chemicznych,
materiałów i sprzętu specjalnego zastosowania z przeznaczeniem 

dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP Katowice na lata 2019/2020”

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach na podstawie art.38 ust.4 ustawy Pzp informuje, że do
w/w postępowania wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1: 
Czy  Zamawiający uzna  warunek  postawiony  w  par.  2.8,  gdy  wykonawca  zapewnia  dostęp  do  kart
charakterystyki w języku polskim na swoich stronach internetowych?
Odpowiedź: 
Zamawiający nie zgadza się na dostęp do kart charakterystyki na stronach internetowych. 
Zamawiający  jasno  określił,  że  Wykonawca  wraz  z  dostarczonymi odczynnikami  chemicznymi dostarczy
aktualne  karty  charakterystyki  w  formie  papierowej  sporządzone  w  języku  polskim,  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 25 luty 2011 o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
wraz z poźn. zmianami. 

Pytanie 2: 
Par.  5.1.  Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę,  aby  dostawa  dostarczana  była  z  dokumentem  WZ  w  miejsce
protokołu odbioru jakościowo-ilościowego.
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę dokumentu dostawy.

Pytanie 3: 
Par. 6.1.c  Zwracamy się z prośbą o zmianę wysokości kar umowy na 0,2% wartości brutto niezrealizowanego
zamówienia.
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę  kar umownych.

Pytanie 4: 
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zmianę  treści  załącznika  „Istotne  postanowienia  umowne”,  poprzez
dodanie następującego postanowienia umownego: Jeżeli w trakcie trwania Umowy, na skutek wewnętrznych
przekształceń w ramach grupy kapitałowej Wykonawcy, dojdzie do przeniesienia działalności związanej z
wykonywaniem niniejszego zamówienia do innej  spółki  z  grupy kapitałowej  wykonawcy (w tym poprzez
zatrudnienie  pracowników  wykonawcy,  odpowiadających  za  realizację  Umowy),  strony  w  drodze  aneksu
dokonują zmiany niniejszej Umowy, polegającej na zastąpieniu dotychczasowego Wykonawcy spółką z grupy
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kapitałowej  wykonawcy,  która  przejęła  od  wykonawcy  działalność  związaną  z  wykonaniem  niniejszego
zamówienia. Zmiana dokonana aneksem będzie stanowiła zmianę umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 4)
lit.  A) Ustawy – Prawo zamówień publicznych.  Dotychczasowy Wykonawca i  zastępująca go spółką z jego
grupy  kapitałowej  będą  ponosić  względem  Zamawiającego  solidarną  odpowiedzialność  za  prawidłową
realizację przedmiotu zamówienia.
W  uzasadnieniu  prosimy  o  uwzględnienie  wyroku  Trybunału  Sprawiedliwości  Unii  Europejskiej  (TSUE)
z  19.06.2008  r.  w  sprawie  C-454/06  Presstext  Nachrichtenagentur,  w którym  Trybunał  wyraził  zgodę  na
zastąpienie  jednej  ze  spółek  holdingowych  inną  spółką  z  tej  samej  grupy  kapitałowej.  Zapewniamy,  że
przejęcie zobowiązań nie będzie miało wpływu na treść oferty, ani nie doprowadzi do zmiany równowagi
ekonomicznej  pomiędzy  wykonawcą  a  Zamawiającym.  Zmiana  pomiędzy  spółkami  powiązanymi  nie
doprowadzi do zachwiania pozycji konkurencyjnej wykonawcy w stosunku do innych wykonawców biorących
udział w postępowaniu. Realizacja dostaw będzie prowadzona przez podmiot z tej samej grupy kapitałowej,
na tych samych warunkach handlowych, a jedyna zmiana będzie polegała na zmianie firmy, z którą będą
dokonywane rozliczenia za dostarczony towar lub usługę.
 
Pragniemy  nadmienić,  że  proponowane  przez  nas  rozwiązanie  zostało  już  zaakceptowane  przez  innych
klientów,  w  tym  m.in.  Kancelarię  Prawną  Pieróg  &  Partnerzy,  prowadzącą  postępowania  przetargowe
w imieniu klientów zobowiązanych do stosowania ustawy PZP, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika
Łódzka,  PIWET  w  Puławach,  Wojewódzką  Stację  Sanitarno-Epidemiologiczną  w  Katowicach,  Powiatową
Stację  Sanitarno-Epidemiologiczną  w  Bielsku-Białej,  WSSE  we  Wrocławiu  PSSE  we  Wrocławiu,  a  także
MPWiK we Wrocławiu, Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia SA, IRZiBŻ PAN w Olsztynie.
 
Proponowany zapis to:
 
Możliwe jest zastąpienie Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą, jeżeli
w trakcie trwania Umowy, na skutek wewnętrznych przekształceń w ramach grupy kapitałowej Wykonawcy,
dojdzie do przeniesienia działalności związanej z wykonywaniem niniejszego zamówienia do innej spółki
z grupy kapitałowej wykonawcy (w tym poprzez zatrudnienie pracowników wykonawcy,  odpowiadających
za realizację Umowy). W tej sytuacji strony w drodze aneksu dokonują zmiany niniejszej Umowy, polegającej
na  zastąpieniu  dotychczasowego  Wykonawcy  nowym  Wykonawcą  z  grupy  kapitałowej  dotychczasowego
Wykonawcy, który przejął od dotychczasowego Wykonawcy działalność związaną z wykonaniem niniejszej
umowy, pod warunkiem, że wobec nowego Wykonawcy nie będą zachodziły podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 Ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 8-10 ustawy Pzp. Przed zawarciem
aneksu  Wykonawca  obowiązany  jest  wykazać  Zamawiającemu  fakt  przeniesienia  działalności  związanej
z  wykonaniem  niniejszej  umowy  na  nowego  Wykonawcę  oraz  przedłożyć  Zamawiającemu  oświadczenie
dotyczące braku podstaw do wykluczenia.  Dotychczasowy Wykonawca i  zastępujący go nowy Wykonawca
będą ponosić względem Zamawiającego solidarną odpowiedzialność za prawidłową realizację przedmiotu
zamówienia.
Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia treść Wzoru umowy bez zmian,  umowa zawiera zapisy podstawowej współpracy.
Ustawa Prawo Zamówień Publicznych  i  jej  komentarze  w zakresie  art.  144 ust.  1  pkt  4 regulują  sposób
postępowania w konkretnych sytuacjach.

wyk. w 1 egz. 
- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego


