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SPZOZ/SAN/ZP/352/2022                                  Sanok,  5 grudzień   2022r. 

 

do wszystkich uczestników postępowania 

 
 

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/11/2022 prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego  na dostawę materiałów opatrunkowych  dla potrzeb  SPZOZ Sanok    
 

  

DOTYCZY  przedmiotu zamówienia  

 

* Pytanie nr 1 – dot. pak. nr 6 poz.1-6   

1. Czy Zamawiający dopuści serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex EX, laminowany 

ekstruzyjnie, o wysokiej chłonności. Gramatura 60g/m2(PP Spunbond Hydrofilowy 30g/m2 + Folia 

PE 30g/m2). Opakowanie papier-folia. Trzy naklejki typu TAG. Zgodność z normą PN-EN 13795 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych zapisów SWZ.  

 

2. Czy Zamawiający dopusci serwety z materialu dwuwarstwowy Biflex, o dużej chłonność i wysokiej 

odporności na przenikanie cieczy. Gramatura 65g/m2(PP Spunbond Hydrofilowy 30g/m2 + Hotmelt 

(Klej)-5g/m2 +Folia PE 30g/m2). Opakowanie papier-folia. Trzy naklejki typu TAG. Zgodność z normą 

PN-EN 13795 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych zapisów SWZ 

 

* Pytanie nr 2 – dot. pak. nr 6, poz. 5  

Czy Zmawiający dopuści serwetę z otworem 6x8cm? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 3 – dot. pak. nr 6 poz.6 

Czy Zamawiający dopuści serwetę  75x90cm z otworem o średnicy 8cm? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 4 – dot. pak. nr 5, pozycja 1-3  

 Czy Zamawiający dopuści opaski o czasie wiązania 5-6 min? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  

 

* Pytanie nr 5 – dot. pak. nr 6, pozycja 6 

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną w rozmiarze 75cm x 90cm 2 warstwowa, z centralnym 

otworem przylepnym 6 x 8 cm? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 
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* Pytanie nr6 – dot. pak. nr 1, poz. 5 

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji z pakietu z uwagi na wycofanie opatrunku przez produ-

centa. 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  

 

* Pytanie nr 7 – dot. pak. nr 1, poz. 8 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku nowszej generacji niszczącego biofilm. 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 8 – dot. pak. nr 6, poz. 6 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepnej serwety w rozm. 60x80cm, z otworem w kształcie 

rombu o rozm. 8x8cm. 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 9 – dot. pak. nr  5 – pozycje nr: 1-3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski gipsowej o czasie wiązania (formowania) 2- 4 

min, w opakowaniu a’2 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 10 – dot. pak. nr 6, poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety sterylnej przylepnej w rozmiarze 90 x 100 

cm lub w rozmiarze 150 x 175 cm?  

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza. 

 

lub 

 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety sterylnej nieprzylepnej w rozmiarze 90 x 

150cm? 

Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza.  

 

* Pytanie nr 11 – dot. pak. nr 6 – pozycja nr: 6 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety sterylnej z otworem o średnicy 

7 cm  samoprzylepnym,  w rozmiarze 75 x 90 cm? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

 

 

* Pytanie nr 12 – dot. wzoru umowy:  

Wnosimy o modyfikację § 4 ust. 1 projektu umowy poprzez obniżenie  

przewidzianych nim kar umownych do wysokości: 

a) 0,5% wartości zamówionego a niedostarczonego towaru za każdy dzień 

roboczy zwłoki w pkt 2); 

b) 0,5% wartości towaru, którego dostawy Wykonawca odmówił 3); 

c) 5% wartości niezrealizowanej części umowy w pkt 4). 

UZASADNIENIE: Podkreślamy, że Zamawiający kształtując wysokość 

kar umownych w projekcie umowy powinien mieć na uwadze, że wysokość 
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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 2019 r. poz. 2019 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 podtrzymuje zapisy SWZ.  

 

* Pytanie nr13 – dot. wzoru umowy: 

Wnosimy o modyfikację § 6 projektu umowy poprzez dodanie ust. 4 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. uzależnieniem zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT 

od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z przepisami 

podatkowymi. W związku  

z powyższym wnosimy o zmianę, jak powyżej. 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.   

 

* Pytanie nr13 – dot. wzoru umowy: 

Wnosimy o modyfikację § 6 projektu umowy poprzez dodanie ust. 5 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. 439 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Umowa, której 

przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, zawarta na okres 

dłuższy niż 6 miesięcy, zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzania 

zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany 

ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Mając na 
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uwadze powyższe Zamawiający jest zobligowany do zawarcia w treści każdej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego - której okres obowiązywania 

przekracza 6 miesięcy - postanowień dotyczących zasad wprowadzania zmian 

wysokości wynagrodzenia należnego wykonawca, w przypadku zmiany cen 

materiałów lub kosztów związanych z realizacji zamówienia. Wykonawca 

zwraca uwagę, że 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, co niewątpliwie jest korzystne dla obu stron 

umowy.” (M. Jaworska, w: Komentarz PZP, wydanie I, 2021). 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.   

 

* Pytanie nr13 – dot. wzoru umowy: 

Wnosimy o modyfikację § 6 ust. 3 i § 11 ust. 1 projektu umowy poprzez dodanie 

do jego treści in fine: „z zastrzeżeniem wyjątków umową przewidzianych.” 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.   

 
 

 

 

 

Z poważaniem 
 


