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Znak sprawy: PZP-225/01/2011  Korfantów dnia: 2011-01-07 

 

 

O D P O W I E D Ź 

na zapytania w sprawie SIWZ 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 04.01.2010 oraz 05.01.2010 do Zamawiającego 

wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w 

postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie 

przetarg nieograniczony, na Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego 

użytku, 

Treść otrzymanych pytań: 

Pytanie 1:  

Wniosek o dokonanie zmian w zapisie SIWZ 

1. Dotyczy: wzór umowy, par. 6, pkt 1b) 

Wnosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej z 5% do 0,5% wartości zamówienia nie 

dostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych. 

 

Pytanie 2:  
Prosimy o uwzględnienie we wzorze umowy zapisu dotyczącego ewentualnej zmiany cen 

spowodowanej zmianą stawki podatku VAT. Takie zmiany są zupełnie niezależne od 

wykonawcy oraz niemożliwe do przewidzenia w chwili wysyłania oferty przetargowej. 

Należy także zaznaczyć, iż stawki podatku VAT mogą być obniżane lub podwyższane przez 

ustawodawcę. Brak odpowiednich uwarunkowań zmiany podatku Vat w umowie, w 

przypadku obniżenia stawek podatkowych może być dla Zamawiającego niekorzystny i 

uniemożliwić ustanowienie nowych niższych cen brutto. Proponujemy wprowadzenie do 

umowy następującego zapisu: "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". 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia załącznik nr 3 – wzór umowy poprzez zmianę §3 który otrzymuje 

brzmienie: 

1. Za dostarczenie przedmiotu zamówienia strony ustalają cenę netto na kwotę  

……………... (słownie: ……………………………) + VAT tj.:  ………………... brutto 

(słownie…………….) wg oferty cenowej Wykonawcy z dnia ……………………. r. 
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2.  Strony przewidują możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany wysokości podatku 

VAT wynikającego z obowiązujących przepisów (zgodnie z art. 144 ustawy PZP). 

 

Pytanie 3: 

Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający 

wydzieli z  Pakietu nr IV pozycje 33, 34, 35, 36 i 37  zawierające kaniule i koreczki w jeden 

osobny pakiet producencki (np. Pakietu nr IVa) i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten 

asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie 

tego zadania. 

 Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej 

liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 4: 

Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający 

wydzieli z Pakietu nr IV pozycje 38, 40 i 45 zawierające  przyrządy do przetaczania płynów 

infuzyjnych, przyrządy  do przetaczania  krwi i przedłużacze do pomp infuzyjnych w jeden 

osobny pakiet producencki (np. Pakiet nr IVa) i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten 

asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie 

tego zadania. 

 Na rynku polskim istnieją firmy, które produkują wspomniany asortyment nie 

produkując jednocześnie pozostałych produktów zawartych w zadaniu. Firmy te jako 

specjalizujące się w określonych produktach oferują bardzo konkurencyjne ceny. Wydzielenie 

pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, 

a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 5: 

Dotyczy Pakietu nr IV pozycji 45 

Zwracamy się z zapytaniem, jakiego rodzaju przedłużacza wymaga Zamawiający w 

przetargu: przedłużaczy do pomp infuzyjnych białych czy bursztynowych do leków 

światłoczułych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga przedłużaczy do pomp infuzyjnych białych. 

 

Pytanie 6: 

Dotyczy Pakietu nr IV pozycji 33 – 36 

Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający 

dopuści do przetargu kaniule w opakowaniach typu tyvec, które jest odporne na 

mikrorozszczelnienia i gwarantuje bezpieczeństwo mikrobiologiczne. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 7: 

Dotyczy Pakietu nr IV pozycji 37 
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Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej 

konkurencji dopuści do przetargu koreczki do kaniul pakowane w opakowanie typu tyvec z 

mankietem łatwym do otwierania (na pasku znajdują się 4 sztuki koreczków, z których każdy 

jest zapakowany osobno; opakowanie umożliwia wyjęcie pojedynczej sztuki z zachowaniem 

zasad aseptyki). 

Odpowiedź: 

Zamawiający  wyraża zgodę. 

 

Pytanie 6: 

Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający 

wydzieli z  Pakietu nr XII pozycje 10 i 11 zawierające suche i nasączone szczoteczki do 

chirurgicznego mycia rąk w jeden osobny pakiet producencki (np. Pakiet nr XIIa) i umożliwi 

składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na 

poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. 

 Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej 

liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 7: 

Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający 

wydzieli z  Pakietu nr XII pozycję 24 zawierającą elektrody dla dorosłych w jeden osobny 

pakiet producencki (np. Pakiet nr XIIa) i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten 

asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie 

tego zadania. 

 Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej 

liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 8: 

Dotyczy Pakietu nr XII pozycji 24 

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej 

konkurencji dopuści do przetargu elektrody dla dorosłych na piance  z żelem stałym w 

rozmiarze 32x40 mm. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga elektrody EKG dla dorosłych na bazie gąbki PE z żelem stałym, o 

wymiarze Ø 55 mm. 

 

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego 

zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.ocr.pl  

Zamawiający 

http://www.bip.ocr.pl/

