ZP-2380-677-99/4611/2014

Katowice, dn. 12.12.2014 r.
Egz. pojedynczy

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Zakup i dostawa środków higieny osobistej dla policjantów i pracowników cywilnych garnizonu śląskiego w
podziale na nw. zadania.”
Zadanie 1 – Mydło toaletowe à 100 g;
Zadanie 2 – Mydło o właściwościach antybakteryjnych à 100 g;
Zadanie 3 – Krem ochronny do rąk à 100 g;
Zadanie 4 – Pasta BHP ze ścierniwem à 500 g.
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do niniejszego postępowania wpłynęły zapytania
i w oparciu o przepis art. 38 ust. 2 ustawy udziela się następujących wyjaśnień:
Pytanie 1: Zadanie 1, poz. 6.
Mydło toaletowe 100 g.
Zamawiający wymaga realizowanych dostaw mydła w 2015 roku z datą produkcji 2015 roku. Zrealizowanie tego punktu
wiąże się z bardzo trudnym zapewnieniem ceny tego mydła do końca przyszłego roku 2015 ponieważ będzie to nowa
produkcja. Ceny i ustalenia robimy na dzień dzisiejszy (w związku z tym robimy zapas towarowy) i dlatego tą cenę
możemy zagwarantować na cały okres trwania przetargu. Wobec powyższego termin ważności mydła będzie do 2016
roku. Czy Zamawiający przychyli się do wykreślenia tego punktu?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie wymienionego punktu.
Pytanie 2: Zadanie 2, poz. 3.
Mydło toaletowe 100 g antybakteryjne.
Zamawiający wymaga realizowanych dostaw mydła w 2015 roku z datą produkcji 2015 roku. Zrealizowanie tego punktu
wiąże się z bardzo trudnym zapewnieniem ceny tego mydła do końca przyszłego roku 2015 ponieważ będzie to nowa
produkcja. Ceny i ustalenia robimy na dzień dzisiejszy (w związku z tym robimy zapas) i dlatego tą cenę możemy
zagwarantować na cały okres trwania przetargu. Wobec powyższego termin ważności mydła będzie do 2016 roku. Czy
Zamawiający przychyli się do wykreślenia tego punktu?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie wymienionego punktu.
Pytanie 3: W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr
ZP-2380-677-99/2014 na środki higieny osobistej pragnę poinformować, że z dniem 11.07.2013 została zniesiona ustawa
o kosmetykach, która została zastąpiona dyrektywą WE 1223/2009. W związku z tym żaden producent w Polsce nie ma
obowiązku do produkowanych kosmetyków jak mydło, krem do rąk przedstawiać kart charakterystyki. Większość polskich
producentów jej nie posiada, ponieważ wszystkie te informacje są ujęte na opakowaniach. Proszę o ustosunkowanie się
do naszego pisma czy oferta bez karty charakterystyki nie będzie odrzucona.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia kart charakterystyki na etapie dostawy zgodnie z rozdziałem I punkt 1.7.
SIWZ.
Na etapie składania oferty Wykonawca składa oświadczenie na formularzu ofertowym, że dostarczy przedmiot
zamówienia na własny koszt do magazynów, Katowice, ul. Kochłowicka 5, wraz z kartami charakterystyki, dokumentem
potwierdzającym, że asortyment został przebadany dermatologicznie oraz z potwierdzeniem o nadaniu numeru

referencyjnego CPNP w bazie ECAS.
Pytanie 4: Sposób obliczenia wartości oferty w formularzu cenowym uniemożliwia wypisanie faktury. Wartość brutto za
sztukę obliczamy: 0,70X0,23%=0,86 Wartość brutto oferty za mydło wynosi: 121100x0,86=104146 Zgodnie z ustawą VAT
wyliczamy wartość oferty: 121100x0,70=84770+23%=104267,10 Wartość na formularzu oferty jest inna od wartości
faktury 104146<104267,1 Prosimy o zmiany w formularzu cenowym.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę formularza cenowego.
Zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług „poprzez cenę należy rozumieć wartość
wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę;
W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów
sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę
rozumie się również stawkę taryfową.”
Zamawiający w żaden sposób nie ingeruje w kwoty jednostkowe netto Wykonawcy.
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie wyklucza możliwości wskazania na fakturze cen
jednostkowych brutto i wartości brutto.
Ponadto cenę Wykonawca jest zobowiązany wyliczyć zgodnie z rozdziałem X SIWZ a stawkę VAT podać procentowo np.
23%.
Pytanie 5: Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o trzy dni.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert o trzy dni.
Pytanie 6: Zamawiający wymaga dla mydła w drugiej dostawie terminu produkcji 2015r. Z informacji zebranych od
importerów mydeł wynika że termin produkcji ze stycznia 2015r. dla dostawy w styczniu jest mało realny ze względu na
długi okres transportu i odpraw celnych. Prosimy o zmianę terminu produkcji mydła dla drugiej dostawy.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu produkcji mydła dla drugiej dostawy.
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