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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 pytanie:  

 

Pytanie nr 1 

Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 13, 14 
Prosimy o wyjaśnienie, czy nie nastąpiła omyłka pisarska  w opisie pozycji 13 oraz 14 i  winno być: 
„poz. 13 - cewnik Foley CH 18, latex obustronnie silikonowany oraz poz. 14 – cewnik Foley CH16, 

latex obustronnie silikonowany.” Pragniemy nadmienić, iż cewniki Foley z prowadnicą występują 
tylko w rozmiarach CH6, 8 oraz 10. 

Odpowiedz: Zamawiający potwierdza, iż nastąpiła omyłka pisarska  w pakiecie nr 3,  poz. 13 i 14. Powinno 

być: w „poz. 13 - cewnik Foley CH 18, latex obustronnie silikonowany oraz  w poz. 14 – cewnik 

Foley CH16, latex obustronnie silikonowany. 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 wyrażenia „z prowadnicą”. 
 

Pytanie nr 2 

Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 20 
Czy Zamawiający dopuści cewnik netalotn CH8 (2,8 x 400 mm)? Pozostałe parametry bez zmian. 
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

Pytanie nr 3 

Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 81 
Czy Zamawiający dopuści sterylne worki do godzinowej zbiórki moczu o pojemności worka 2 600 

ml? 
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 

 
Pytanie nr 4 

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: 
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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 

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. 

Odpowiedz: Zamawiający wyraża 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, jednocześnie proponuje  zmianę zapisu §12 ust. 3 (załącznik nr 2 do SIWZ projekt 

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

§3, tylko w przypadku zmiany stawek podatku VAT”. 
 

Pytanie nr 5 

Pytanie nr 1 dotyczy wzoru umowy 

 Zwracamy się z prośbą o modyfikację § 12 ust 3 projektu umowy, i dopuszczenie zmiany 

jednostkowej ceny brutto w przypadku zmiany stawki VAT. 

W najbliższym roku nastąpi prawdopodobnie podniesienie stawki VAT na wyroby medyczne z 

obecnych 8% na 23% Jest to efekt wezwania Polski przez Komisję Europejską do dostosowania się do 

Dyrektywy Rady 2006/112/WE. Zgodnie z tą Dyrektywą na wyroby medycznie nie można stosować 
obniżonej stawki VAT, co ma miejsce w chwili obecnej. W ostatnich tygodniach w myśl tych samych 

przepisów, podniesiony został VAT na ubrania dla dzieci. 

Podniesienie stawiki VAT o 15 %, przy aktualnych zapisach § 12 ust 3 projektu umowy, jest dla 

większości dystrybutorów sprzętu medycznego niemożliwe do zaakceptowania, przy obecnych 

zasadach jakie stosuje się przygotowując wycenę do przetargu. Średnie marża w przetargu wynosi 5-

10%. Podniesienie stawki VAT o 15% , przy konieczności utrzymania ceny brutto na niezmienionym 

poziomie spowoduje, że przez część trwania umowy przetargowej, wykonawca będzie sprzedawał 

towar ze stratą. Żadna z firm nie może sobie pozwolić na złożenie oferty z góry zakładając, że będzie 

ponosić stratę, w związku z czym już teraz, będzie musiała wkalkulować ewentualną podwyżkę 
podatku, w przygotowywaną ofertę. To rozwiązanie z kolei jest niekorzystane dla Zamawiającego, 

ponieważ spowoduje przekroczenie wartości szacunkowych jakie zostały przeznaczone na realizację 
zamówienia, jak również uzyskanie wyższych cen już od początku trwania umowy przetargowej. 

Dlatego też, jak we wstępie, prosimy o wyrażenie zgody da zmianę ceny brutto w przypadku zmiany 

stawki podatku VAT, bądź wprowadzenie do umowy innego, kompromisowego zapisu, który 

pozwalałby w równym stopniu zabezpieczyć interesy obu stron. 
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. W związku z powyższym §12 ust. 3 otrzymuje 

nowe brzmienie: 

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

przypadku zmiany stawek podatku VAT”.  
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Pytanie nr 6 
dotyczy SIWZ  

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi 

środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość 
ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu ? 

Jeśli tak,  to czy Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednio przystosowanych środków 

transportu do realizacji zamówienia ? 

Odpowiedz: Zamawiający nie wymaga. 
 

Pytanie nr 7 
dotyczy SIWZ 

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które 

nakłada obowiązek na wykonawcę powiadamiania zamawiającego o wszelkich wycofanych, wstrzymanych w 

obrocie produktach ? 

Odpowiedz: Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni 

farmaceutycznej, które nakłada obowiązek na wykonawcę powiadamiania zamawiającego o wszelkich 

wycofanych, wstrzymanych w obrocie produktach 
 

Pytanie nr 8 
dotyczy pakietu nr 3 poz. 1-12 

Czy Zamawiający wymaga aby cewniki posiadały kolorowy półprzezroczysty konektor, który zapewnia 

wizualizację odsysanej treści. 

Odpowiedz: Zamawiający wymaga, aby cewniki posiadały kolorowy półprzezroczysty konektor, który 

zapewnia wizualizację odsysanej treści. 

 

Pytanie nr 9 
pakietu nr 3 poz. 13-15 

Czy Zamawiający będzie wymagał foley sterylizowanych radiacyjnie pakowanych podwójnie w worek foliowy 

– worek foliowy zapewniający pełną sterylność produktu 

Odpowiedz: Zamawiający wymaga, aby Cewnik Foley CH  18  latex obustronnie silikonowany, Cewnik 

Foley CH  16  latex obustronnie silikonowany, Cewnik Foley CH 12   latex obustronnie silikonowany były  

sterylizowane radiacyjnie pakowane podwójnie w worek foliowy, przy czym worek foliowy ma zapewniać 

pełną sterylność produktu. 

 
Pytanie nr 10 
dotyczy pakietu nr 3 poz. 45-50 

Czy Zamawiający wymaga aby opakowanie folia-papier było posiadało punktowe zgrzewy utrzymujące 

anatomiczny kształt rurki.  

Odpowiedz: Tak. 
 

Pytanie nr 11 
Pakiet nr3 poz.13-15 

Czy Zamawiający dopuści cewniki bez prowadnicy spełniające pozostałe wymagania SIWZ? 

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 
 

Pytanie nr 12 

Pakiet nr3 poz.28 

Czy Zamawiający oczekuje zestawów zakończonych miękkim drenem z otworem centralnym i 

dwoma otworami bocznymi? 
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie nr 13 
Pakiet nr3 poz.83 

Czy Zamawiający dopuści worki sterylne? 
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
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Pytanie nr 14 
Dotyczy wzoru umowy:  
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zmiany jednostkowej ceny brutto w przypadku zmiany stawki VAT. 

Nasza prośba podyktowana jest prognozami podniesienie stawki VAT na wyroby medyczne z 8% na 23%. Jest 

to efekt wezwania Polski przez Komisję Europejską do dostosowania się do Dyrektywy Rady 2006/112/WE 

(zgodnie z tą normą, nie można stosować obniżonej stawki VA, co ma miejsce w chwili obecnej). Zgodnie z 

powyższym, przy zasadach jakie stosuje się przygotowując wyceny do przetargu (gdzie marże ustala się na 

bardzo niskim poziomie) – podniesienie stawki VAT o 15% jest dla większości dystrybutorów niemożliwe do 

zaakceptowania. Konieczność utrzymania ceny brutto na niezmienionym poziomie spowoduje, że realizacja 

części umowy będzie odbywała się ze stratą dla Wykonawcy. Biorąc pod uwagę powyższe, żadna firma nie 

może pozwolić sobie na złożenie oferty z góry zakładając stratę, dlatego też już obecnie przy kalkulacji cen do 

przetargu należy wziąć pod uwagę ewentualną podwyżkę stawki VAT. Z kolei to rozwiązanie jest niekorzystne 

dla Zamawiającego, ponieważ spowoduje to przekroczenie szacunków do przetargu a następnie zakup sprzętu 

medycznego  w wyższych cenach od początku trwania umowy, a nie od ewentualnej podwyżki stawki VAT. 

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ceny jednostkowej brutto tylko w przypadku zmiany 

stawek podatku VAT.  
 

 
 

 

 

 

 

Wyjaśnienia i modyfikacja treści załącznika nr 1B do 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 

 


