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ODPOWIEDZI 

na zapytania w sprawie SWZ -  2 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. 
zm.), ZAMAWIAJĄCY uprzejmie informuje, że w postępowaniu prowadzonym 
w trybie podstawowym (Nr sprawy: ACS/01/2022/TP2) na „Sukcesywna 
dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych”, złożony został wniosek 
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia zwanej dalej SWZ, 
zawierające pytanie następującej treści na które ZAMAWIAJĄCY udziela 
odpowiedzi: 
 
PYTANIE NR 1  
Pakiet nr 1 poz. 1-2, Pakiet nr 2 
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
2017/745 (MDR) w sprawie wyrobów medycznych w klasie I zastępującego obo-
wiązującą Dyrektywę 93/42/EWG o wyrobach medycznych (MDD) prosimy o wy-
rażenie zgody na zaoferowanie produktów zgodnych z aktualnymi regulacjami 
prawnymi. 

ODPOWIEDŹ NR 1 
Tak, Zamawiający dopuszcza. Z uwagi na stopniowe i opóźnione wejście w życie 
w/w Rozporządzenia z uwagi na epidemię, w zależności od rodzaju wyrobów 
medycznych, których ono dotyczy przewidziano bardzo różne rozwiązania. 
Zamawiający nie wskazuje konkretnych warunków jako wymaganych, oferowane 
produkty mają pozostawać zgodne z obowiązującymi przepisami 
z uwzględnieniem przepisów przejściowych oraz obowiązujących ustaw prawa 
krajowego. 
 
PYTANIE Nr 2  
Pakiet nr 1, poz. 1 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie 
rękawic o powierzchni zewnętrznej gładkiej, grubość na dłoni min. 0,10 mm, na 
palcu min. 0,12 mm, zawartość protein max. 50 µg/g. Pozostałe parametry zgod-
nie z SWZ. 

ODPOWIEDŹ NR 2 
Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 
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PYTANIE Nr 3 
Pakiet nr 3, poz. 1-2 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic pakowanych 
podwójnie, w tym koperta wewnętrzna papierowa, koperta zewnętrzna papier/folia. Pozostałe 
parametry zgodnie z SWZ. 

ODPOWIEDŹ NR 3 
Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 
 
PYTANIE NR 4  
Do projektu umowy 
Wnosimy o modyfikację § 6 ust. 4 i 8 projektu umowy poprzez wydłużenie terminu realizacji 
reklamacji do 5 dni roboczych  

ODPOWIEDŹ NR 4 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 5  
Do projektu umowy 
Wnosimy o modyfikację § 7 projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianych nim kar umownych 
do wysokości: 
a. 0,2% wartości zamówionego a niedostarczonego towar za każdy dzień roboczy zwłoki w ust. 1 lit. 

a);  
b. 0,2% wartości towaru reklamowanego za każdy dzień roboczy zwłoki w ust. 1 lit. b);  
c. 5% wartości niezrealizowanej części umowy w ust. 2 i 3; 

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 NR 5 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Aktualne wysokości kar umownych przy uwzględnieniu nawet 
wartości umowy nie są rażąco wygórowane. Są one ukształtowane tak aby dyscyplinować 
Wykonawcę a nie prowadzić do wzbogacenia Zamawiającego. 
 
PYTANIE NR 6  
Do projektu umowy 
Wnosimy o modyfikację § 9 ust. 1 pkt 1) projektu umowy poprzez nadanie mu następującej treści: „w 
stosunku do wartości Umowy w razie 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 pozosta-
nie 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, 
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a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w termi-
nach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższe-
go, 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 związ-
ku z powyższym wnosimy o zmianę, jak powyżej. 

ODPOWIEDŹ NR 6 
Zapis umowy przewiduje zmianę stawki podatku od daty wejścia w życie aktu zmieniającego, ale 
wymaga aneksowania umowy. Zgodnie z SWZ. 
  
PYTANIE NR 7 
Do projektu umowy 
Wnosimy o modyfikację § 9 ust. 4 projektu umowy poprzez nadanie mu następującej treści: „Wszel-
kie zmiany do niniejszej Umowy wymagają zgody Zamawiającego oraz pod rygorem nieważności 
zachowania formy pisemnej w postaci aneksu (z zastrzeżeniem wyjątków Umową przewidzianych) i 
będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 454-455 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych.” 

ODPOWIEDŹ NR 7 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

PYTANIE NR 8  
Do projektu umowy 
Wnosimy o modyfikację § 9 projektu umowy poprzez dodanie ust. 5 o treści: „Zamawiający dopusz-
cza 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 po-
winien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym 
samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach. 

ODPOWIEDŹ NR 8 
Umowa jest umową roczną brak podstaw do wprowadzania klauzul waloryzacyjnych. 
 

 Powyższe odpowiedzi na zapytania zawarte we wnioskach o wyjaśnienie treści SWZ 
nie prowadzą do zmiany treści SWZ i nie wymagają dodatkowego czasu na przygotowanie oferty.  

 
Prezes Zarządu 

mgr Agnieszka Kozak 
………………………………….. 

Podpis i pieczątka 
Kierownika Zamawiającego 

 
Do wiadomości: 
- miniportal, 
- Biuletyn Informacji Publicznej Zamawiającego 
- a/a        


