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Korfantów dnia 06.05.2010r. 

  

 

    

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ 

 

 

           Dotyczy odpowiedzi na zapytania oferentów dotyczące SIWZ  w postępowaniu 

prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na " Sukcesywne dostawy środków 

dezynfekcyjnych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczony PZP-225/10/2010.  

 

 

Pytanie 1  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen w trakcie realizacji umowy w przypadku zmiany 

stawek Vat, w każdym terminie tj. w chwili wejścia w życic stosownie w tym zakresie aktów 

prawnych?  

Wówczas zmianie ulegnie cena brutto, a netto pozostanie bez zmian.  

 

Uzasadnienie :  

1. Przed dokonaniem nowelizacji ustawy Pzp ,w zakresie podpisanej umowy przetargowej,  

rozliczenia pomiędzy Zamawiającym  a Wykonawcą następowały w zakresie ustalonej w 

umowie ceny  brutto za opakowanie jednostkowe środka dezynfekcyjnego,  

2. W przypadku kiedy Zamawiający nie wyraził zgody na zmianę stawki Vat w takcie realizacji 

podpisanej umowy, a taka zmiana nastąpiła, zmiana stawek Vat np. 7 %. na 22 % była 

dokonywana w ramach ceny brutto tzn. ulegała zmianie cena netto i stawka Vat wprowadzona 

z mocy przepisów,  a cena brutto pozostawała bez zmian, 

3. Pozwolimy sobie wyjaśnić iż w takich sytuacjach j.w. Zamawiający ponosił niepotrzebne 

wysokie koszty ,bowiem potencjalny Wykonawca umowy /oferent/ składając ofertę 

przetargową musiał zabezpieczyć swoje interesy poprzez dodanie do swojej mady dodatkowo 

15 % /czyli wliczał do ceny netto różnicę wynikającą z ewentualnej zmiany wysokości stawki 

Vat czyli dodatkowo 15 %/, 

4. Jeżeli zmiana stawki Vat w trakcie realizacji podpisanej umowy nie miała miejsca, 

Zamawiający ponosił ewidentne straty finansowe w postaci doliczenia przez Wykonawcę do 

swojej marży dodatkowych 15 %. ,co naszym skromnym zdaniem jest znaczące dla każdego 

szpitala, który za te środki finansowe mógł dokonać zakupu potrzebnego asortymentu,  

5. Nowelizacja ustawy Pzp nie zezwala na dokonywanie zmian w trakcie realizacji podpisanej 

umowy /w tym również zmiany stawek Vat /chyba że Zamawiający wyrazi zgodę poprzez 

zapis zawarty w umowie,  

6. Zgodnie z prognozami Ministerstwa Finansów najpóźniej od 01.09.2010 roku ulegną zmianie 

stawki Vat. Wynika to z obowiązku dostosowania PKWiU obowiązującego w Polsce do 

przepisów UE /likwidacja rozbieżności pomiędzy przepisami polskimi; a obowiązującymi w 

UE/ W związku z powyższym może to skutkować obniżeniem stawki Vat, bądź jej zmianą w 

sytuacji konieczności dostosowania PKWiU do systemu obowiązującego w UE,  

7. Ponieważ Ustawa Pzp po nowelizacji nie przewiduje żadnych zmian w ramach realizacji 

podpisanej umowy przetargowej /z wyjątkiem sytuacji kiedy umowa takie zmiany dopuszcza/ 

brak zgody Zamawiającego na ewentualne zmiany stawki Vat będzie skutkować brakiem 

możliwości realizacji składanych zamówień i koniecznością wypowiedzenia umowy jednej ze 

stron,  

8. Biorąc powyższe pod uwagę .prosimy o wyrażenie zgody na zmianę stawek Vat w zakresie 
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obowiązywania umowy, gdyż ewentualne wprowadzenie innych stawek Vat obowiązywać 

będzie wszystkie podmioty gospodarcze w tym także Zamawiającego ,który również jest 

zobowiązany do uwzględnienia obowiązujących stawek Vat z mocy prawa / nawet jeżeli nie 

jest podatnikiem Vatu/, 

9. Prosimy również o wzięcie pod uwagę fakt, iż zmiana stawek Vat i ewentualne podjęcie przez 

Zamawiającego decyzji o rozwiązaniu podpisanej umowy przetargowej nie da 

Zamawiającemu żadnych oszczędności finansowych wobec faktu iż w powtórzonym 

postępowaniu i tak będą uwzględnione nowe stawki Vat, a jedynie spowoduje konieczność 

przygotowania nowej procedury przetargowej i poniesienia z tego tytulu dodatkowych 

kosztów finansowych, 

10. Jeżeli Zamawiający stwierdzi iż przytoczone wyżej argumenty są niewystarczające na 

podjęcie decyzji o wyrażeniu zgody na ewentualną zmianę stawek Vat, zwracamy się z 

uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na ewentualne rozwiązanie podpisanej umowy 

przetargowej za obopólną zgodą tj. bez naliczania kar, bowiem przewidziana ewentualna 

zmiana stawek /która jest prognozą na 2010 rok/ jest czynnikiem niezależnym zarówno od 

Zamawiającego jak i Wykonawcy a będzie obowiązywać obie strony.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopisuje do SIWZ pkt. 16.2 o następującej treści: 

16.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania zmiany treści umowy w stosunku do oferty na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, wskazując na podstawie art.144 ust.1 ustawy PZP, że 

warunkiem takiej zmiany, mogą być okoliczności nieznane Zamawiającemu przed rozstrzygnięciem 

przetargu lub powstałe po dacie rozstrzygnięcia na które Strony nie miały wpływu, a także 

okoliczności leżące po stronie Wykonawcy. Zakres takich zmian może dotyczyć w szczególności: 

terminu płatności, wartości podatku VAT. 

Pytanie 2 – pakiet nr I poz.5.  

Czy Zamawiający w tej pozycji dopuści preparat spełniający wszystkie określone przez siebie wymogi 

ale w opakowaniu a 500 ml. 

Powyższe pytanie wynika z faktu iż opakowania a 450 ml są wycofane z produkcji a w ich miejsce 

produkowane są opakowania a 500 ml. 

Odpowiedź: 

TAK, Zamawiający dopuszcza preparat spełniający wszystkie wymogi określone w SIWZ w 

opakowaniu a 500 ml. 

Pytanie 3 – pakiet IV poz. 1 i 2 

W związku z faktem, iż na dzień dzisiejszy na rynku rnedycznym nie istnieją żadne inne systemy 

zamknięte niż Sterisol w opakowaniach 700 ml, a wyłącznie systemy o pojemności opakowań 700 rnl 

i 800 ml - zwracarny się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do oceny równoważnego produktu 

dezynfekcyjnego ( poz. 1) w formie żelu na bazie mieszaniny propanolu oraz delikatnego mydła 

zawierającego kwas mlekowy o naturalnyrn pH 5.0 ( poz. 2) spełniających wymogi siwz. Preparaty w 

formie żelu charakteryzują się zdecydowanie lepszymi właściwościami użytkowymi niż produkty w 

formie płynu, nie ściekają oraz gwarantują oszczędne i precyzyjne dozowanie. Z kolei mydła. 

naturalne ze względu na wyższe pH np. 7,0 przy częstym stosowaniu niszczą warstwę lipidową skóry 

zmieniając jej naturalne pH, co prowadzi do podrażnień, wysuszenia oraz pękania skóry. Tylko forma 

kwasu mlekowego stymuluje produkcję ceramidów w skórze, dzięki czemu wpływa na uszczelnienie 

bariery lipidowej naskórka, zmniejsza utratę wody ze skóry i sprzyja lepszemu nawilżeniu skóry, która 

staje się bardziej elastyczna i miękka. 
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Oferowane preparaty charakteryzują się lepszymi właściwościami użytkowymi niż produkty opisane 

w siwz, konfekcjonowane są w hermetycznie zamknięte jednorazowe opakowania, które są czyste 

mikrobiologicznie (sterylne) z podwójną zastawką zwrotną uniemożliwiającą wtórną kontaminację w 

opakowaniach o pojemności 800 ml. Bieżący opis przedmiotu zamówienia ze względu na wymaganą 

wielkość opakowania preferuje ściśle określone preparaty dezynfekcyjne, jednocześnie eliminując 

preparaty równoważne, posiadające stosowne dopuszczenia do obrotu i używania oraz spełniające 

wymogi stosownych regulacji prawnych, a także wszystkie istotne wymagania funkcjonalne, 

Jednocześnie zgodnie z wymogami siwz wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia odpowiedniej 

do potrzeb Zamawiającego ilości dozowników łokciowych kompatybilnych z powyższymi 

opakowaniami oraz zamontowania ich w wybrany przez Zamawiającego sposób (w istniejące otwory 

lub zamontowanie w sposób nie wymagający wiercenia na wodoodporny profesjonalny przylepiec) 

przez wyspecjalizowany serwis, bez angażowania personelu szpitalnego, w dogodnym dla 

Zamawiającego terminie. 

Odpowiedź: 

NIE, zgodnie z opisem zawartym w SIWZ. 

Pytanie 4 – pakiet IV poz. 3  

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza do oceny dozowniki do produktów systemie 

zamkniętym, które poosiadają z przodu dozownika przezroczyste okna pozwalające na identyfikację 

produktu oraz kontrolę jego zużycia. 

Odpowiedź: 

NIE, zgodnie z opisem zawartym w SIWZ. 

Pytanie 5 – pakiet IV 

1. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiający nie dopuści do oceny preparatów zawierających w 

składzie konserwant 2-Bromo-2-nitropropanem-1,3-diol będący pochodną formaldehydu, 

który wykazuje działanie drażniące i alergizujące na skórę, ponadto jest podejrzany o 

rakotwórczość i powoduje szybsze starzenie się skóry.  

2. Prosimy o potwierdzenie, że ze względów epidemiologicznych Zamawiający wymaga, aby 

opakowanie użytkowe preparatów nie zawierało elementów z materiałów nasiąkliwych 

(papier, karton) , stwarzających ryzyko namoknięcia i źródła pożywki dla drobnoustrojów 

chorobotwórczych.  

Odpowiedź: 

1. Zamawiający nie dopuszcza preparatów zawierających w składzie konserwant 2-Bromo-2-

nitropropanem-1,3-diol będący pochodną formaldehydu. 

2. Zamawiający wymaga aby opakowanie użytkowe preparatów nie zawierało materiałów 

nasiąkliwych. 

Pytanie 6 – pakiet nr IV poz.1  

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści do oceny preparaty spełniające wszystkie 

wymagania SIWZ , zarejestrowane jako produkty biobójcze do dezynfekcji higienicznej chirurgicznej 

rąk.  

Odpowiedź: 

TAK, Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 7 – pakiet nr IV, poz. 3 
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Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dozowników, w których pokrywa z przodu jest 

całkowicie przezroczysta, co ułatwia kontrolę nad ilością i rodzajem preparatu w dozowniku?  

Odpowiedź: 

Zabawiający wymaga dozownika, w którym pokrywa przodu jest całkowicie przezroczysta. 

Pytanie 8 – pakiet nr I, poz. 5 

W związku ze zmianą konfekcjonowania i niedostępnością wymaganego produktu w opakowaniach 

450 ml prosimy o zmianę i dopuszczenie opakowań o pojemności 500 ml. Prosimy o podanie 

wymaganej ilości opakowań. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza opakowania o pojemności 500 ml, wymagana ilość opakowań – 504. 

Pytanie 9  

Czy w związku ze zmianą wielkości opakowania przez producenta, Zamawiający dopuści 

zaoferowanie w Pakiecie nr I poz. 5 preparatu w opakowaniach o poj. 500 ml? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza opakowania o pojemności 500 ml,  

Pytanie 10 

Czy w przypadku wyrażenia zgody na powyższe zapytanie podana ilość opakowań należy przeliczyć 

dla zachowania tej samej ilości litrów tj. 450ml x 560 op. = 500ml x 504op? 

Odpowiedź: 

Wymagana ilość opakowań   dla  opakowań o poj. 500 ml to 504 op. 

Pytanie 11 

Czy w pakiecie nr I poz. 7 dopuści preparat, który działa na wirusa Adno  w stężeniu 5% i czasie 5 

min.? 

Odpowiedź: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

 


