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WYJAŚNIENIE SIWZ 

Dotyczy: postępowania przetargowego na zadanie „Dostawa odczynników do 
aparatu immunochemicznego wraz z alergią oraz do aparatu do koagulologii 
wraz z dzierżawą aparatów”  

 
 W związku z zapytaniami, jakie wpłynęły do Zamawiającego odnośnie treści 
SIWZ, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 
przedstawia się następujące wyjaśnienia: 

   

1.  1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na cesję należności? Jeżeli tak, prosimy o zmianę 
odpowiedniego zapisu w treści umowy. 

2.  
Odpowiedź: NIE 
 

3. 2.Czy mając na uwadze powszechnie przyjętą na gruncie orzecznictwa Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej konstrukcyjną zasadę neutralności VAT dla 
podatnika - podatek ten powinien obciążać nabywcę (odbiorcę) towarów, nie zaś 
Wykonawcę (dostawcę) - celem uniknięcia konieczności wprowadzania zmian do 
treści umowy w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT Zamawiający dopuszcza 
zmianę projektu Umowy poprzez umieszczenie zapisu: „ W razie zmiany wysokości 
obowiązujących stawek VAT dotyczących przedmiotu umowy, w okresie 
obowiązywania umowy, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia 
uwzględniającego aktualną (zmienioną) wysokość stawek VAT."  
Wykonawca wskazuje, iż długotrwały okres obowiązywania umowy zawartej w 
wyniku udzielenia przedmiotowego zamówienia, czyni Umowę szczególnie podatną 
na oddziaływania czynników cenotwórczych. 
Należy wskazać, iż podatek VAT jest składnikiem ceny stanowiącym element 
cenotwórczy - art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, 
poz. 1050, z późn. zm), który znajduje zastosowanie do umów w sprawach zamówień 
publicznych na podstawie z art, 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), Cena stanowi 
wartość wyrażoną w pieniądzu, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy 
za towar lub usługę. 
Zastosowanie w/w klauzuli waloryzacyjnej pozwoli na utrzymanie wynagrodzenia 
"Wykonawcy na poziomie skalkulowanym przez Wykonawcę przy obliczaniu ceny. Z 
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uwagi na fakt, iż zmiany stawek VAT są niezależne od Stron, Wykonawca nie może 
skalkulować tych zmian -oblicza cenę przy ustaleniu aktualnie obowiązującej stawki (w 
przypadku przeciwnym dopuściłby się błędu przy obliczaniu ceny skutkującej 
odrzuceniem oferty). 
Obciążanie Wykonawcy negatywnymi skutkami zmiany stawek VAT stanowi 
nieuprawnione obniżenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, naruszając zasadę 
równowagi ekonomicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, skutkującą zmianą 
umowy w stosunku do oferty, co stoi w sprzeczności z prawem zamówień 
publicznych. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian w projektach umów - stosowne 
zapisy odnoszące się do sposobu postępowania w przypadku ustawowej zmiany 
stawki podatku VAT znajdują się zarówno w projekcie umowy dzierżawy jak i w 
projekcie umowy dostawy i będą obowiązujące. 
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