
Kielce dn.14.09.2020 r. 
 

PYTANIA I ODPOWIEDZI  
DOTYCZĄCE PRZETARGU NA: 

 
„Dostawę jednorazowych artykułów medycznych” 

 
 

 Numer sprawy: TP/230/2020 
 
W związku z  zapytaniami dotyczącymi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na: „Dostawę jednorazowych artykułów medycznych” numer sprawy: TP/230/2020 

Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach  

zgodnie z Art. 38 ust. 2 ustawy pzp. przekazuje ich  treść i odpowiedzi  na nie. 

 

PYTANIA 

1.    Zadanie nr 4, poz. 2  
Czy Zamawiający wydzieli poz. 2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli 
innym firmom specjalizujących się w danym asortymencie, na złożenie 
konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie 
oszczędności i wymiernych korzyści finansowych? 

      2.   Zadanie nr 4, poz. 2 

            Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie gazika do dezynfekcji skóry suchy +  
            mokry nasączony  70% alkoholem izopropylowym. Wymiar po rozłożeniu 16 cm x 10  
            cm,  złożony 4 krotnie na 8 warstw, pakowany pojedynczo w saszetki. Opakowanie  
            100 szt. klasa I ? 
 

      3.    Zadanie nr 3  
          Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania prześcieradło (polipropylenowo -  
          polietylenowe) w rozmiarze 200x90 cm o gramaturze 43g/m2  zarejestrowane jako  
          wyrób medyczny? 
 

      4.  Dotyczy Zadania nr 3, pozycja 1 

           Czy Zamawiający dopuści prześcieradło jednorazowe flizelinowe (polipropylenowo -  
           polietylenowe) o gramaturze 25-30 g/m2 ? Pozostałe parametry bez zmian. 
 

5. Dotyczy Zadania nr 1 poz. 1 
     Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie poz. 1 z Zadania nr 1  
     (fartuchy chirurgiczne) oraz utworzenie z niej oddzielnego Zadania. Umożliwi to  
     złożenie oferty przez Wykonawców, którzy nie oferują asortymentu stanowiącego  
     pozostałe pozycje w Zadaniu nr 1.  



 
 
 6. Dotyczy Zadania nr 1 poz. 1:  
     Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji     
     jałowych fartuchów wykonanych z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej  
     gramaturze 35 g/m². Odporność na przenikanie cieczy – min. 49,5 cm H₂O. Wytrzymałość  
     na wypychanie na sucho 140 kPA, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 90 N. Kolor  
     ciemnoniebieski, rękaw o kroju typu raglan, szwy wykonane techniką ultradźwiękową –  
     czterościeżkowy szew ultradźwiękowy, posiada dziane poliestrowe mankiety o długości  
     min. 7cm, oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki, troki umiejscowione w kartoniku  
     gwarantującym zachowanie sterylności podczas wiązania. Fartuch zapinany na” rzep” na  
     szyi i wiązany w pasie na troki. 4 szt. troków 65 x 4 cm. Fartuch zawinięty w serwetę  
     włókninową 60x60cm (w zależności od rozmiaru fartucha inny kolor owinięcia  
     ułatwiający szybszą identyfikację rozmiaru), w opakowaniu 2 chłonne ręczniki 30x40cm.      
     Fartuch zapakowany pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową – 1 sztuka w  
     kopercie, 50 sztuk w kartonie zabezpieczonym od wewnątrz folią. Na opakowaniu  
     wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę  
     dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton)  
     zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Zgodność parametrów  
     oferowanych sterylnych fartuchów z normami MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1  
     oraz EN 556 – 1. Fartuch dostępny w rozmiarach M, L, XL, XXL, XXXL. Klasa I  
     sterylna.  
 
7. Dotyczy wzoru umowy:  
  Wnosimy o modyfikację § 2 projektu umowy poprzez dodanie ust. 7 o treści: „W  
    przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena  
    ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT,  
    z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie  
   bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy    
   aneksu.”  
 
  UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące  
   przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego  
   uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany  
   właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać  
   od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach  
   określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego,  
   obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej  
   wprowadzaniu, tj. brakiem możliwości zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki  
   VAT, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi. W związku z powyższym wnosimy o  
   zmianę, jak powyżej.  
 
8. Dotyczy wzoru umowy:  
    Wnosimy o modyfikację § 2 projektu umowy poprzez dodanie ust. 8 o treści:   
  „Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania każdomiesięcznie nie więcej towaru aniżeli  
   iloraz jego ilości wynikającej z umowy i sumy miesięcy na jaki została ona zawarta.”  
 
UZASADNIENIE: Pandemia COVID-19 - w zrozumiały sposób - doprowadziła do  
nadzwyczajnego, skokowego wzrostu popytu na wyroby medyczne służące jej zwalczaniu, w 
krótkim czasie prowadząc do wyczerpania – nie tylko posiadanych przez producentów 



zapasów tychże, lecz również zmniejszenia podaży materiałów niezbędnych do ich dalszej 
produkcji. Zjawiskom tym towarzyszyły równocześnie, wprowadzane przez kolejne państwa - 
ograniczenia w przemieszczaniu się i pracy oraz obostrzenia eksportowe dotykające 
szerokiego asortymentu wyrobów, komponentów lub materiałów do ich wytwarzania - 
mające bezpośrednie i niebagatelne przełożenie na zdolności produkcyjne dotychczasowych 
dostawców wyrobów medycznych, a także trudności w realizacji usług transportowych. W 
rezultacie, tj. z powodu niedających się przewidzieć, zapobiec, ani przezwyciężyć przyczyn - 
dostępność wyrobów medycznych na światowych rynkach uległa radykalnemu ograniczeniu. 
Co istotne - z powodu dynamicznego charakteru pandemii, a także jej możliwych nawrotów, 
nie jest w tym momencie oszacowanie – na jak długo. W kontekście powyższego 
wprowadzenie do umowy wyżej wskazanego ograniczenia jest niezbędne dla 
zagwarantowania wszystkim jednostkom odpowiedzialnym za ochronę zdrowia na terytorium 
RP - odpowiedniego dostępu do niezbędnych wyrobów medycznych." 
  
9. Dotyczy wzoru umowy:  
Wnosimy o modyfikację projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianych nim kar 
umownych (§ 3) do wysokości:  
 
a) 0,1% wartości zamówionego a niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki – ust. 1 lit 
a) tiret pierwsze  
b) 5% wartości niezrealizowanej części umowy – ust. 1 lit a) tiret drugie  
 
UZASADNIENIE: Podkreślamy, że obecne postanowienia projektu umowy dotyczące kar 
umownych kształtują kary umowne na rażąco wygórowanym poziomie, co może prowadzić 
do naruszenia art. 353(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 
poz. 1025, ze zm., dalej jako: „Kodeks cywilny”) oraz art. 484 § 2 i art. 5 Kodeksu cywilnego 
w zw. z art. 14 oraz art. 139 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. 2018 poz. 1986, ze zm., dalej jako: „ustawa PZP”) poprzez wykorzystanie pozycji 
dominującej organizatora przetargu i uprzywilejowanie pozycji Zamawiającego wobec 
Wykonawcy, polegające na nałożeniu w SIWZ rażąco wygórowanych kar umownych na 
Wykonawcę. 
  
10. Dotyczy reglamentacji dostawy towaru:  
Wnosimy o dodanie do projektu umowy dodatkowego postanowienia o następującej treści: 
„Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania każdomiesięcznie nie więcej towaru aniżeli 
iloraz jego ilości wynikającej z umowy i sumy miesięcy na jaki została ona zawarta.”  
 
UZASADNIENIE: Pandemia COVID-19 - w zrozumiały sposób - doprowadziła do 
nadzwyczajnego, skokowego wzrostu popytu na wyroby medyczne służące jej zwalczaniu, w 
krótkim czasie prowadząc do wyczerpania – nie tylko posiadanych przez producentów 
zapasów tychże, lecz również zmniejszenia podaży materiałów niezbędnych do ich dalszej 
produkcji. Zjawiskom tym towarzyszyły równocześnie, wprowadzane przez kolejne państwa - 
ograniczenia w przemieszczaniu się i pracy oraz obostrzenia eksportowe dotykające 
szerokiego asortymentu wyrobów, komponentów lub materiałów do ich wytwarzania – 
mające bezpośrednie i niebagatelne przełożenie na zdolności produkcyjne dotychczasowych 
dostawców wyrobów medycznych, a także trudności w realizacji usług transportowych. W 
rezultacie, tj. z powodu niedających się przewidzieć, zapobiec, ani przezwyciężyć przyczyn - 
dostępność wyrobów medycznych na światowych rynkach uległa radykalnemu ograniczeniu. 
Co istotne - z powodu dynamicznego charakteru pandemii, a także jej możliwych nawrotów, 



nie jest w tym momencie oszacowanie – na jak długo. W kontekście powyższego 
wprowadzenie do umowy wyżej wskazanego ograniczenia jest niezbędne dla 
zagwarantowania wszystkim jednostkom odpowiedzialnym za ochronę zdrowia na terytorium 
RP -  odpowiedniego dostępu do niezbędnych wyrobów medycznych” 
 
11. Dotyczy zmiany cen:  
„Wnosimy o dodanie do projektu umowy dodatkowego postanowienia o następującej 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. 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.” 
 

ODPOWIEDZI 
Ad. 1 

Nie. Opis jak w SIWZ. 

Ad.2 

Nie. Opis jak w SIWZ. 

Ad.3 

Nie. Opis jak w SIWZ. 

Ad.4 

Nie. Opis jak w SIWZ. 

Ad. 5 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Ad. 6 

Nie. Opis jak w SIWZ. 

Ad. 7 

Nie. Zamawiający wymaga dostawy jednorazowej. 

Ad. 8 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Ad. 9 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Ad. 10 

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis zgodnie ze wzorem umowy, ponieważ Zamawiający wymaga 

dostawy jednorazowej. 

Ad. 11 

Zgodnie z zapisami w SIWZ. 
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