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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

O ZNAKU ZP 3/2022 

 

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi 

dotyczących treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 

dostawę do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz 

Niesamodzielnych w Krakowie wyrobów medycznych i innego sprzętu medycznego.  

 

Treść pytania:  

Pytanie 1 (dot. części nr 2) 

„Czy zamawiający dopuszcza w części nr 2: rękawiczki nitrylowe o grubości: 

Grubość mankietu (mm) 0.07 +/- 0,02 

Grubość dłoni (mm) 0.07 +/- 0,02 

Grubość palca (mm) 0.09 +/- 0,02.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści proponowanej grubości palca. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 2 (dot. części nr 4, poz. 12, 14, 19, 21, 28, 31, 34, 44-45) 

„Czy zamawiający wydzieli poz.12,14,19,21,28,31,34,44-45 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie 

pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla 

Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli 

Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej 

konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dokonując stosownych modyfikacji wydzieli poz. 12, 14, 19, 21, 28, 31, 34, 44-45  

z części nr 4 do osobnej części (nowa część nr 9). 

 

Treść pytania:  

Pytanie 3 (dot. części nr 4, poz. 21) 

„Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt.  

z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.” 
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Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści proponowane opakowanie.  

 

Treść pytania:  

Pytanie 4 (dot. części nr 4, poz. 31) 

„Czy zamawiający dopuści przyrząd bez uchwytu na dren? Czy zamawiający dopuści przyrząd z igłą 

zbiorczą, dwukanałową, trójpłaszczyznowo ściętą, IS bez dodatkowych skrzydełek dociskowych? 

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na 

etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów? 

Czy zamawiający wymaga opakowania papier folia?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści:  

- przyrządu bez uchwytu na dren, 

- przyrządu z igłą biorczą, dwukanałową, trójpłaszczyznowo ściętą, IS bez dodatkowych skrzydełek 

dociskowych. 

Zamawiają nie wymaga, ale dopuści: 

- przyrząd do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy 

zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów, 

- opakowanie papier folia. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 5 (dot. części nr 4, 44-45) 

„Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na 

cylindrze oraz typu strzykawki. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy 

użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną 

identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę 

producenta, podstawowe dane techniczne. Typ strzykawki jest widoczny na opakowaniu 

indywidualnym, więc przy użytkowaniu (z założenia) przez wykfalifikowaną kadrę pracowniczą nie ma 

potrzeby dodatkowo umieszczać nazwy strzykawki na produkcie. Wymóg tez znacząco ogranicza 

konkurencję , co prowadzi do uzyskania zawyżonej wyceny na dany produkt.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści proponowane strzykawki. 
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Treść pytania:  

Pytanie 6 (dot. części nr 5, poz. 1, 13-14, 22) 

„Czy zamawiający wydzieli poz.1,13-14,22 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na 

złożenie konkurencyjnej oferty.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dokonując stosownych modyfikacji wydzieli poz. 1, 13-14, 22 z części nr 5 do osobnej 

części (nowa część nr 10). 

 

Treść pytania:  

Pytanie 7 (dot. części nr 5, poz. 22) 

„Czy zamawiający dopuści wymiar 6 cm x 8 cm? Czy zamawiający dopuści opatrunek bez dodatkowej 

podkładki?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści proponowany wymiar, natomiast nie dopuści opatrunku bez dodatkowej 

podkładki. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 8 (dot. części nr 6, poz. 5, 14, 17) 

„Czy zamawiający wydzieli poz.5,14,17 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie 

konkurencyjnej oferty?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dokonując stosownych modyfikacji wydzieli poz. 5, 14, 17 z części nr 6 do osobnej 

części (nowa część nr 11). 

 

Treść pytania:  

Pytanie 9 (dot. części nr 6, poz. 5) 

„Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 75 szt.  

z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań..” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści proponowane opakowanie ze stosownym przeliczeniem (należy podać pełne 

ilości opakowań zaokrąglone w górę).  
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Treść pytania:  

Pytanie 10 (dot. części nr 7, poz. 3) 

„Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt.  

z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Czy zamawiający dopuści 

rękawy zakończone elastycznym mankietem ze ściągaczem?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści proponowane opakowanie ze stosownym przeliczeniem (należy podać pełne 

ilości opakowań zaokrąglone w górę) oraz rękawy zakończone elastycznym mankietem ze 

ściągaczem 

 

Treść pytania:  

Pytanie 11 (dot. części nr 7, poz. 4) 

„Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 50 szt.  

z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści proponowane opakowanie ze stosownym przeliczeniem (należy podać pełne 

ilości opakowań zaokrąglone w górę).  

 

Treść pytania:  

Pytanie 12 (dot. części nr 7, poz. 8) 

„Czy zamawiający dopuszcza prześcieradło włókninowe o wymiarze 130 cm x 210 cm lub 160 cm x 

210 cm?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści prześcieradła w obu wymiarach. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 13 (dot. części nr 7, poz. 1-4, 8-9, 13-14, 15) 

„Czy zamawiający wydzieli poz.1-4,8-9,13-14,15 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na 

złożenie konkurencyjnej oferty.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dokonując stosownych modyfikacji wydzieli poz. 1-4, 8-9, 13-14, 15 z części nr 7 do 

osobnej części (nowa część nr 12). 
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Treść pytania:  

Pytanie 14 (dot. części nr 4, poz. 12, 14, 19, 21, 28, 31, 34, 44-45) 

„Czy zamawiający oczekuje maski jako środka ochrony indywidualnej? Czy zamawiający oczekuje 

maski typu FFP2 bez zaworu lub typu FFP3 bez zaworu?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający oczekuje maski typu FFP2 bez zaworu jako środka ochrony indywidualnej. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 15 (dot. projektu umowy) 

„Wnosimy o modyfikację § 3 ust. 2 i 5 projektu umowy poprzez wydłużenie terminu realizacji 

reklamacji do 5 dni roboczych.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie zgadza się na proponowaną zmianę. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 16 (dot. projektu umowy) 

„Wnosimy o modyfikację § 6 ust. 1 i 2 projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianych nimi kar 

umownych do wysokości: 

a. 5% wartości niezrealizowanej części umowy w ust. 1 

b. 0,5% wartości zamówionego a niedostarczonego towaru za każdy dzień roboczy zwłoki w ust. 2. 

UZASADNIENIE: Podkreślamy, że Zamawiający kształtując wysokość kar umownych w projekcie 

umowy powinien mieć na uwadze, że wysokość ta nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego 

wzbogacenia zamawiającego czy naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy  

z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Kara 

umowna jako surogat odszkodowania, powinna zmierzać do naprawienia szkody wyrządzonej 

zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, 

natomiast nie powinna stanowić dla niego źródła dodatkowego zysku (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego 

w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10).” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie zgadza się na proponowaną zmianę.  
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Treść pytania:  

Pytanie 17 (dot. projektu umowy) 

„Wnosimy o modyfikację § 6 ust. 5 projektu umowy poprzez dookreślenie iż w okresie obowiązywania 

stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 

dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary 

umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa 

w art. 15r ust. 1, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może 

dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie,  

w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie zgadza się na proponowaną zmianę.  

 

Treść pytania:  

Pytanie 18 (dot. projektu umowy) 

„4) Wnosimy o modyfikację § 7 projektu umowy poprzez dodanie ust. 6 o treści: „Zamawiający 

dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany  

w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. 

W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” UZASADNIENIE: Zmiana 

zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające 

realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że 

Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków 

gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach. 

Zgodnie z treścią art. 440 w zw. z art. 439 ust. 2 lit b) ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) w przypadku umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, zawieranej na okres dłuższy niż 12 miesięcy zamawiający jest zobligowany 

do zawarcia w jej treści postanowień dotyczących zasad wprowadzania zmian wysokości 

wynagrodzenia należnego wykonawca, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych 

z realizacji zamówienia. Powyższa zmiana nie ogranicza się wyłącznie do umów wskazanych w treści 

art. 439 ust. 1 ale może również zostać przewidziana w innej umowie tj. umowie dostawy zgodnie  

z treścią art. 440. Jak słusznie zauważa M. Jaworska „stosowanie klauzul waloryzacyjnych jest 

również korzystne dla zamawiających, pozwala bowiem na ponoszenie rzeczywistych kosztów 

wykonania zamówienia, nieobarczonych narzutem związanym z koniecznością ujęcia w cenie ryzyka 

ich wzrostu. Stosowanie klauzul waloryzacyjnych zapobiega również powstawaniu sytuacji, kiedy 

wykonanie zamówienia przestaje być opłacalne, a tym samym sprzyja trwałości stosunku umownego, 
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co niewątpliwie jest korzystne dla obu stron umowy.” (M. Jaworska, w: Komentarz PZP, wydanie I, 

2021).” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie zgadza się na proponowaną zmianę.  

 

 


