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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 

Pakiet 1 czy Zamawiający wyraża aby deklaracje zgodności zostały załączone do oferty – bez konieczności 

dołączania ich do pierwszej dostawy ?  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 

Pytanie 2 

Pakiet 1 poz. 4 i 6 – to jest ten sam produkt – czy nie nastąpiła pomyłka? Czy można zsumować w jednej 

pozycji te 2 pozycje ?  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż nastąpiła pomyłka w pakiecie nr 1,  poz. 4 i 6 to jest ten sam 

produkt. Jednocześnie Zamawiający Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w 

Krakowie informuje, iż  modyfikuje SIWZ w zakresie załącznika nr 1B do SIWZ (formularz cenowy) poprzez 

usunięcie pozycji 4 z pakietu nr 1. W związku z powyższym pakiet nr 1 otrzymuje numerację od 1-8. 

Pytanie 3 

§6 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto odczynników niedostarczonych w 

terminie, o którym mowa w §2 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.”? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację postanowień umowy. 

Pytanie 4 

§13 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Strony nie 

przewidują możliwości zmian cen jednostkowych netto przedmiotu umowy. W przypadku zmiany stawki 

podatku VAT, do cen jednostkowych netto zostanie doliczony odpowiednio zmieniony (+/-) podatek VAT, 

obowiązujący w dniu wystawienia faktury VAT.” 

Uzasadnienie: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie do umowy klauzuli waloryzacyjnej w 

zaproponowanym przez nas brzemieniu, która umożliwi dostosowanie ceny do stawki podatku zgodnej z 

przepisami obowiązującymi w chwili powstania obowiązku podatkowego. W ten sposób strony umowy o 

wykonanie zamówienia publicznego zabezpieczą się przed skutkami zmian prawa podatkowego. 

Wprowadzenie do umowy klauzuli waloryzacyjnej będzie zgodne z duchem prawa, które wyraźnie stwierdza, 

iż VAT jest podatkiem neutralnym. 

Zamawiający w obecnym brzemieniu zawarł postanowienie określające wartość umowy w sposób dla siebie 

niekorzystny.  

Po pierwsze – w przypadku obniżenia stawki podatku VAT, umowa nie wskazuje, że cena brutto winna 

zostać obniżona tak, by utrzymać cenę jednostkową netto. 

Po drugie – przy obecnym brzmieniu umowy, na wypadek podwyższenia stawki podatku VAT, 

Wykonawca zmuszony jest do obniżenia cen jednostkowych netto. Wykonawca przewidując możliwość 

zmiany stawki podatku VAT jest zmuszony uwzględnić ryzyko z tym związane i zabezpieczyć się poprzez 
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skalkulowanie cen swojej oferty tak, by marża pokryła dodatkowe wydatki związane z podwyżką podatku VAT 

– czyli obniżeniem cen jednostkowych netto. Konieczność uwzględnienia ryzyka związanego ze zmianą stawki 

podatku VAT powoduje, że brak odpowiedniej klauzuli waloryzacyjnej, może wywrzeć wpływ na warunki 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz niekorzystnie oddziaływać na wielkość 

składanych ofert. W takim bowiem przypadku prawdopodobne jest, iż wykonawcy z góry zakładać będą wzrost 

podatku VAT i zarazem cen jednostkowych brutto w ofercie, a zmiana podatku może wcale nie nastąpić w 

okresie obowiązywania umowy. Mając powyższe na uwadze, bez wątpienia, obecne brzmienie umowy jest 

niekorzystne dla Zamawiającego, który korzysta z publicznych środków finansowych – gdyż w takiej sytuacji 

Zamawiający będzie płacił zawyżoną cenę jednostkową brutto, która uwzględnia ryzyko Wykonawcy 

polegające na konieczności obniżenia cen jednostkowych netto. 

Proponujemy Państwu wprowadzenie klauzuli waloryzacyjnej, która utrzymuje ceny jednostkowe netto 

i nie wywiera w momencie zawierania umowy żadnych niekorzystnych dla Zamawiającego skutków 

finansowych: z jednej strony w przypadku obniżenia stawki podatku VAT – następuje obniżenie cen brutto; z 

drugiej zaś – ceny zaoferowane w ofercie będą odpowiednio niskie, gdyż Wykonawca nie będzie kalkulował 

oferty z uwzględnieniem konieczności obniżenia cen netto na wypadek podniesienia stawki podatku VAT, co 

bez wątpienia odniesienie pozytywny skutek na wartość kontraktu jaki zawrze Zamawiający, jako podmiot 

zobowiązany do przestrzegania ścisłej dyscypliny finansów publicznych 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację postanowień umowy. 

Pytanie 5 

Dotyczy pakietu nr 1: 

Czy Zamawiający akceptuje zaoferowanie testów do określania MIC wykonanych na standardowym podłożu 

celulozowym? Zgodnie z informacją producenta testy te zapewniają prawidłowe przyleganie paska do podłoża, 

nie ma możliwości wytworzenia się mikropęcherzyków powietrza pod paskiem (nośnik ten, w przeciwieństwie 

do plastiku, jest przepuszczalny dla powietrza), czego konsekwencją jest równomierne i szybkie przenikanie  

antybiotyku do podłoża. Paski na tym podłożu są przystosowane do automatycznych czytników pozwalających 

na elektroniczne odczytanie stref zahamowania wzrostu i archiwizację danych.   

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

Pytanie 6 

Dotyczy pakietu nr 1: 

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, by paski posiadały pozytywną opinie KORLD? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

Pytanie 7 

Dotyczy pakietu nr 6: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu o czułości i specyficzności >99%? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 

Pytanie 8 

Dot. Pakietu Nr 5 

Czy Zamawiający wspominając o czułości testu 100% i specyfikacji testu nie mniej niż 95% dla Mycoplasma 

pneumoniae miał na myśli obie klasy, czyli IgG i IgM czy tylko IgM? 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż ma na myśli obie  klasy czyli klasę IgG i klasę IgM w powyższym 

zakresie. 

Pytanie 9 

Dotyczy pakietu nr 5, pozycji nr 1: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie testów o czułości i 

specyficzności diagnostycznej wynoszących odpowiednio 98 % i 97 %? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 

Pytanie 10 

Dotyczy pakietu nr 5, pozycji nr 2: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie testów o czułości i 

specyficzności diagnostycznej wynoszących odpowiednio 97 % i 97 %? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 
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Pytanie 11 

Dotyczy pakietu nr 5, pozycji nr 2: Czy Zamawiający wymaga aby oferowany test posiadał sorbent 

przeciwciał IgG? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 

Pytanie 12 

W zadaniu nr 5 pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści test o czułości 95%? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

Pytanie 13 

W zadaniu nr 5 pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści test o czułości 94,4%? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

Pytanie 14 

W zadaniu nr 6  - Czy Zamawiający dopuści test charakteryzujący się w porównaniu z metodą 

mikroskopową: czułość  powyżej 99,9%, swoistość powyżej 98%? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 

Pytanie 15 

Dotyczy pakietu nr 6 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu o czułości  > 99% i specyficzności  > 99% w 

porównaniu z metodą mikroskopową? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 

Pytanie 16 

Dotyczy umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy z 5 dni roboczych na 7 dni roboczych? 

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę w związku z czym §2 ust.1 projektu umowy (załącznik nr 2 do SIWZ 

otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu odczynniki, o których mowa w  §1 częściami, na 

podstawie zamówień określających asortyment, ilość i termin dostawy przedmiotu zamówienia, nie 

przekraczający siedmiu dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku)”. 

Pytanie 17 

Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 pozycja 1 dopuści test o czułości powyżej 99% i swoistości powyżej 99%? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 

 

 

 

Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część SIWZ i są 

wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

 Wykonawcy, którzy zadali pytania 

 strona internetowa Zamawiającego 

 a/a 

 


