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wg rozdzielnika 

 

NR POSTĘPOWANIA: DZP.272-36/13 

Przetarg nieograniczony pn. " Dostawa medycznego sprzętu jednorazowego użytku". 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA 

 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na podstawie 

art. 38 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 113, 

poz. 759 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytania:  

 

Pytanie 1 (Dotyczy pakietu nr 4) 

Czy  Zamawiający w poz. 1 ,2, 3 będzie wymagał zestawów do resuscytacji Ambu wykonane są z tworzywa 

SEBS j.u. , które są praktykowane i stosowane u noworodków i niemowląt. 

Odpowiedź: Tak. 

Pytanie 2 (ad projekt umowy wg załącznika nr 2 do SIWZ 

1. Wnosimy o wydłużenie terminu dostawy określonego w par. 2 ust.1 do 3 dni roboczych 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. W związku z powyższym: 

a)  §2 ust. 1 Projektu umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) otrzymuje nowe  brzmienie: 

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu towar częściami, na podstawie zamówień 

określających asortyment, ilość i termin dostawy nie przekraczający trzech dni roboczych (od poniedziałku 

do piątku).” 

b) Pkt. 3.3. SIWZ  otrzymuje nowe brzmienie: 

„Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar w jak najkrótszym czasie, jednak nie dłuższym niż w ciągu 

72 godzin od momentu złożenia zamówienia. Zamawiający składać  będzie zamówienie pisemnie, 

telefonicznie lub faksem. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić niezwłocznie telefonicznie dokonane 

zamówienie faksem na nr 12/ 431 28 98.” 

 

2. Wnosimy o obniżenie kary umownej określonej w par.5 ust. 1 do 1 % wartości brutto niedostarczonego w 

terminie towaru za każdy dzień zwłoki w dostawie. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kary umownej w Projekcie umowy (załącznik nr 2 

do SIWZ) w §5 ust. 1 do 1%, natomiast proponuje obniżenie kary umownej określonej w §5 ust. 1 w 

wysokości 3% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień zwłoki w dostawie. W 

związku z powyższym §5 ust. 1 Projektu umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) otrzymuje nowe brzmienie: 

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dostawie towaru w wysokości 3% wartości 

brutto zamówionego towaru za każdy dzień zwłoki w dostawie z uwzględnieniem ust. 2.”  

3. W par. 12 ust.3 wnosimy o zastąpienie dotychczasowego zapisu nowym zapisem: ,,Strony przewidują 

możliwość podwyższenia cen brutto i wartości brutto umowy w przypadku podwyższenia stawek podatku 

VAT” 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w §12 ust. 3 w projekcie umowy (załącznik nr 2 do 

SIWZ), natomiast proponuje zapis: 

„Strony przewidują możliwości zmiany cen brutto i wartości brutto umowy, o których mowa w §1 i w §3, 

tylko w przypadku zmiany stawek podatku VAT.” 

Pytanie 3  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 1: pozycji nr 2 (Gąbki wymienne do 

klipsów na nos x 1 szt.) i pozycji nr 3 (Klips na nos z wymiennymi gąbkami x 1 szt.) i utworzenie z 

nich oddzielnego pakietu? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. W związku powyższym zmianie ulega 

załącznik nr 1B do SIWZ (Formularz cenowy)poprzez wykreślenie pozycji nr 2 i 3 z pakietu nr 1 i utworzenie 

dla tych pozycji odrębnego pakietu nr 6.  
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Pytanie 4 (dotyczy projektu umowy) 

1. Zwracamy się z prośbą o modyfikację projektu umowy, i dopuszczenie zmiany ceny brutto w przypadku 

zmiany stawki VAT. W najbliższym czasie ma nastąpić podniesienie stawki VAT na wyroby medyczne z 8% 

na 23%. Podniesienie stawki VAT o 15% punktów procentowych, przy utrzymywaniu cen brutto na 

niezmienionym poziomie, spowoduje, że przez część trwania umowy, wykonawca będzie sprzedawał towar ze 

stratą. Wykonawca nie może sobie pozwolić na złożenie oferty z góry zakładając, że będzie ponosić stratę, w 

związku z czym od razu będzie musiał wyliczyć ewentualną podwyżkę podatku w przygotowanej ofercie. 

Takie rozwiązanie jest z kolei niekorzystne dla Zamawiającego, ponieważ spowoduje przekroczenie wartości 

przeznaczonych na realizację, jak również uzyskanie wyższych cen od początku trwania umowy przetargowej. 

 W związku z powyższym prosimy  o wprowadzenie zapisu dozoru umowy: „ceny jednostkowe brutto 

mogą ulec zmianie w związku ze zmianą stawki VAT przy czym cena netto pozostaje bez zmian” 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w §12 ust. 3 w projekcie umowy (załącznik nr 2 

do SIWZ), natomiast proponuje zapis: 

„Strony przewidują możliwości zmiany cen brutto i wartości brutto umowy, o których mowa w §1 i w §3, 

tylko w przypadku zmiany stawek podatku VAT.” 

2. (dotyczy pakietu nr 2 poz. 1,3,4,5,6,7) Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania 

kaniul bezpiecznych wyposażonych w plastikowy zatrzask, który jest równoważny oraz o dopuszczenie kaniul 

wyposażonych w 3 paski kontrastujące, które zapewniają pełny kontrast. 

W tej chwili zapisy wskazują tylko i wyłącznie na jednego producenta co jest sprzeczne z art. 7 ustawy PZP o 

zachowaniu uczciwej konkurencji. Brak dopuszczenia innych kaniul spowoduje, że będzie możliwości 

zawarcia ważnej umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą propozycję zmian. Zamawiający ponadto informuje, 

iż w/w produkt dostępny jest u kilku Wykonawców. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiednich 

standardów dostarczanych kaniul oraz fakt, że są one przeznaczone dla dzieci Zamawiający podtrzymuje 

dotychczasowe warunki SIWZ. 

3. (dotyczy pakietu nr 2 poz. 2) Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższej pozycji do 

oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty. 

W tej chwili zapisy wskazują tylko i wyłącznie na jednego  producenta co jest sprzeczne z art. 7 ustawy PZP o 

zachowaniu uczciwej konkurencji. Brak dopuszczenia wydzielenia kaniul spowoduje, że będzie możliwości 

zawarcia ważnej umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą propozycję zmian. Zamawiający ponadto informuje, 

iż w/w produkt dostępny jest u kilku Wykonawców. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiednich 

standardów dostarczanych kaniul oraz fakt, że są one przeznaczone dla dzieci Zamawiający podtrzymuje 

dotychczasowe warunki SIWZ. 

4.  (dotyczy pakietu nr 2 poz. 8-10) Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie igieł bezpiecznych z 

tolerancją długości +/- 2 mm spełniających resztę postawionych wymagań SIWZ. 

W tej chwili zapisy wskazują tylko i wyłącznie na jednego  producenta co jest sprzeczne z art. 7 ustawy PZP o 

zachowaniu uczciwej konkurencji. Brak dopuszczenia innych igieł spowoduje, że będzie możliwości zawarcia 

ważnej umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodę na powyższą propozycję zmian. 

Pytanie 5 (dotyczy zapisów w SIWZ – projekt umowy) 

Zamawiający w projekcie umowy załączonym do SIWZ zaproponował poniższy zapis  w par.12 ust.3: 

„ Strony nie przewidują możliwości podwyższania cen i wartości umowy, o których mowa w par.1 i 

par.3 także w przypadku podwyższenia stawek podatku VAT” 

 

Pragniemy zauważyć, że stawka podatku VAT jest niezależna od woli zarówno Zamawiającego jak i 

Wykonawcy – wprowadzana jest stosownymi aktami normatywnymi. 

Istnieją przesłanki wskazujące , iż stawka podatku VAT na wyroby medycznie , zgodnie z nakazem 

Uni Europejskiej może wzrosnąć,  wobec czego zwracamy się z następującymi pytaniami: 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen w trakcie trwania umowy w przypadku zmiany 

stawek podatku  Vat, w każdym terminie tj. w chwili wejścia w życie stosownych w tym 

zakresie aktów prawnych i tym samym na wykreślenie zapisu umowy 
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Proponujemy zapis par 12 ust. 3  

„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.  Strony zgodnie ustalają, ze ceny netto określone w formularzu cenowym nie 

ulegną zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.   

Powyższe pytanie wynika z faktu, iż w sytuacji kiedy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę 

stawki podatku VAT ( która może nie wystąpić w czasie realizacji umowy) oferent może 

zaproponować preferencyjne ceny na oferowane wyroby.. 

Natomiast w przypadku braku zgody na zmianę stawki podatku VAT, oferent musi 

zabezpieczyć swoje interesy poprzez zaoferowanie wyższych cen na oferowane wyroby ,co w 

konsekwencji realizacji podpisanej umowy przetargowej i nie wystąpienia zmiany stawki VAT 

w czasie jej trwania,  naraża Zamawiającego na zdecydowanie wyższe, niepotrzebne koszty, 

jakie Szpital będzie musiał ponieść w zakresie realizacji  podpisanej umowy przetargowej.  

Tym samym zapis ten zabezpiecza interes Stron z uwagi na to, że w przypadku obniżenia stawki VAT  

ceny brutto ulegną obniżeniu. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w §12 ust. 3 w projekcie umowy (załącznik nr 2 

do SIWZ), natomiast proponuje zapis: 

„Strony przewidują możliwości zmiany cen brutto i wartości brutto umowy, o których mowa w §1 i w §3, 

tylko w przypadku zmiany stawek podatku VAT.” 

 

Ponadto Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie modyfikuje 

SIWZ w następującym zakresie:  

1) Pkt. 5.1.4. SIWZ,  który otrzymuje nowe brzmienie:  

„Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej: dla pakietu nr 1 - 30 000,00 złotych, 

dla pakietu nr 2 – 57 000,00 złotych, dla pakietu nr 3 – 3 000,00 złotych, dla pakietu nr 4 – 65 000,00 złotych, 

dla pakietu nr 5 – 25 000,00 złotych, dla pakietu nr 6 – 4 000,00 złotych.  

W przypadku, gdy Wykonawca składa oferty na więcej niż jeden pakiet, zgodnie z treścią pkt. 18.2 SIWZ, 

może zsumować żądaną kwotę ubezpieczenia w poszczególnych pakietach na które składana jest oferta.” 

2) Pkt. 6.2.1. SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:  

„Opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 

kwotę co najmniej: dla pakietu nr 1 - 30 000,00 złotych, dla pakietu nr 2 – 57 000,00 złotych, dla pakietu nr 3 

– 3 000,00 złotych, dla pakietu nr 4 – 65 000,00 złotych, dla pakietu nr 5 – 25 000,00 złotych, dla pakietu nr 6 

-  4 000,00 złotych.” 

3) Pkt. 8.2. SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie: 

„Wadium wynosi: dla pakietu 1 – 550,00 PLN, dla pakietu 2 – 1 060,00 PLN, dla pakietu 3 – 60 PLN, dla 

pakietu 4 – 1 200,00, PLN dla pakietu 5 – 460,00 PLN, dla pakietu nr 6 – 90 PLN.” 

4) Załącznika nr 1B do SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku do niniejszego pisma. 

 

 

Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część 

SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia 

 

 

 

Załączniki: 

Zmieniony załącznik nr 1B do SIWZ (Formularz cenowy) 

 

Otrzymują: 

 Wykonawcy, którzy zadali pytania 

 strona internetowa Zamawiającego 

 a/a 

 


