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LAS-325/2-PN/96-2020        Rybnik, dnia 08.01.2021 r. 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 2 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

Dostawy wyrobów z włóknin medycznych oraz materiałó w opatrunkowych 
(zamówienie nr LAS-325-PN/96-2020) 

opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych 
z dnia 31.12.2020 r., nr 776357-N-2020 

 
W związku z wniesionym przez wykonawców kolejnymi zapytaniami, zamawiający udziela 

następujących odpowiedzi (numeracja pytań i odpowiedzi stanowi kontynuację w stosunku do numeracji 
zawartej w piśmie nr LAS-352/1-PN/96-2020 z dnia 07.01.2021 r.). Ponadto zamawiający wprowadza niżej 
podane modyfikacje. 
 

Pytanie 10:  „Pakiet 1 poz. 1 – 2 Czy Zamawiający dopuści fartuchy pakowane pojedynczo?” 
Odpowied ź 10: Zamawiaj ący informuje, że powy ższy sposób pakowania jest zgodny z opisem 
przedmiotu zamówienia znajduj ącym si ę w Załączniku nr 1.1. do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 
 
Pytanie 11:  „Pakiet 1 poz. 1 – 2 Czy Zamawiający dopuści fartuchy bez dodatkowych ręczników w 
opakowaniu?” 
Odpowied ź 11: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu – z zachowaniem wymogu zaoferowania r ęczników, które mog ą być pakowane osobno.  
W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą 
należy w Zał ączniku nr 1.1. do specyfikacji istotnych warunków z amówienia - wymagania dotycz ące 
zestawów, nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w 
danej pozycji. 
 
Pytanie 12:  „Pakiet 1 pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści fartuch o poniższych parametrach 
Fartuch chirurgiczny sterylny, wykonany z pięciowarstwowej, barierowej, 
niepylącej włókniny typu SMMMS o gramaturze 35g/m2 w kolorze 
niebieskim, wzmacniany nieprzemakalnymi wstawkami w części 
przedniej i na rękawach 
• Sposób złożenia i konstrukcja pozwala na zakładanie fartucha z 
zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora 
• Fartuch wyposażony w dwa troki wewnętrzne i dwa troki zewnętrzne – 
troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Przy szyi lamówka w kolorze 
fioletowym, z tyłu zapięcie na rzep 
• Rękaw zakończony poliestrowym, elastycznym, bezszwowym, 
przylegającym do ciała mankietem 
• Szwy wykonywane metodą ultradźwiękową 
• Zgodność z normą EN-13795 1-3” 
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Odpowied ź 12: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu, przy zachowaniu pozostałych parametrów opi su przedmiotu zamówienia. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym w yjaśnieniem - modyfikacj ą należy w 
kolumnie ”Opis przedmiotu zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji.  
 
Pytanie 13:  „Czy zamawiający dopuści pościel z powloką 210 x 160 cm, pozostałe parametry zgodnie 
z SIWZ.” 
Odpowied ź 13: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu, przy zachowaniu pozostałych wymaga ń opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym w yjaśnieniem - modyfikacj ą należy w 
Załączniku nr 1.1. do specyfikacji istotnych warunków z amówienia - wymagania dotycz ące 
zestawów, nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w 
danej pozycji. 
 
Pytanie 14:  „Pakiet 2 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’10 sztuk z odpowiednim 
przeliczeniem zamawianej ilości?” 
Odpowied ź 14: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu z dowoln ą ilością sztuk w 
opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości do dwóch miejsc po przecinku w 
celu porównywalno ści ofert. Zamawiaj ący informuje, że będzie dokonywał zakupu pełnych ilo ści 
opakowa ń. 
 
Pytanie 15:  „Pakiet 3 - Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli jednorazowej o gramaturze 25 g/m2?” 
Odpowied ź 15: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu, przy zachowaniu pozostałych wymaga ń opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym w yjaśnieniem - modyfikacj ą należy w 
Załączniku nr 1.1. do specyfikacji istotnych warunków z amówienia - wymagania dotycz ące 
zestawów, nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w 
danej pozycji. 
 
Pytanie 16:  „Pakiet 3 - Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli jednorazowej zawierający: 
prześcieradło: 150 cm x 210 cm , poszwę na kołdrę 160 cm x 210 cm, poszewkę na poduszkę: 70 cm x 80 
cm?.” 
Odpowied ź 16: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu, przy zachowaniu pozostałych wymaga ń opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym w yjaśnieniem - modyfikacj ą należy w 
Załączniku nr 1.1. do specyfikacji istotnych warunków z amówienia - wymagania dotycz ące 
zestawów, nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w 
danej pozycji. 
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Pytanie 17:  „Pakiet 3 - Czy Zamawiający dopuści poszwę z zakładką 15 cm i poszewkę z zakładką 10 
cm?” 
Odpowiedź 17: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu, przy zachowaniu pozostałych wymaga ń opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym w yjaśnieniem - modyfikacj ą należy w 
Załączniku nr 1.1. do specyfikacji istotnych warunków z amówienia - wymagania dotycz ące 
zestawów, nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w 
danej pozycji. 
 
Pytanie 18:  „Pakiet 5 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji kończyny / stawu kolanowego, 
wykonany z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie krytycznej 
wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami 
przewodów, o składzie: 
• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm 
• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem samouszczelniającym się o 
wymiarach 6 cm x 8 cm 
• 1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm  
• 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm 
• 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 
• 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm” 
Odpowied ź 19: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu, przy zachowaniu pozostałych wymaga ń opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym w yjaśnieniem - modyfikacj ą należy w 
Załączniku nr 1.1.A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - wymagania dotycz ące 
zestawów, nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w 
danej pozycji. 
 
Pytanie 19:  „Pakiet 5 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji kończyny / stawu kolanowego, 
wykonany z z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie 
krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m2, zintegrowana z dwoma podwójnymi 
organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m2, o składzie: 

• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm 
• 1 x serweta  z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm  o wymiarach 230 cm x 300 cm, 

wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 50 cm 
• 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm  
• 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 
• 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm 
• 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm  
• 1 x serweta wzmocniona o wymiarach 150 cm x 190 cm” 
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Odpowiedź 19: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu, przy zachowaniu pozostałych wymaga ń opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym w yjaśnieniem - modyfikacj ą należy w 
Załączniku nr 1.1.A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - wymagania dotycz ące 
zestawów, nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w 
danej pozycji. 
 
Pytanie 20:  „Pakiet 6, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparoskopii z fartuchami, 
wykonany z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 zintegrowana 
z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów, o składzie: 

• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm 
• 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm  
• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm 
• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm 
• 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm 
• 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 
• 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm 
• 1 x fartuch chirurgiczny standard, L, SMS 35g/m2, szwy ultradźwiękowe,  
• 2 x fartuch chirurgiczny standard, XL, SMS 35g/m2, szwy ultradźwiękowe.” 

Odpowiedź 20: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu, przy zachowaniu pozostałych wymaga ń opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym w yjaśnieniem - modyfikacj ą należy w 
Załączniku nr 1.1.A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - wymagania dotycz ące 
zestawów, nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w 
danej pozycji. 
 
Pytanie 21:  „Pakiet 6, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji żylaków kończyn dolnych, 
wykonany z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2, o składzie: 

• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm 
• 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm 
• 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm 
• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm 
• 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm” 

Odpowiedź 21: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu, przy zachowaniu pozostałych wymaga ń opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym w yjaśnieniem - modyfikacj ą należy w 
Załączniku nr 1.1.A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - wymagania dotycz ące  
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zestawów, nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w 
danej pozycji. 
 
Pytanie 22:  „Pakiet 6, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji żylaków kończyn dolnych, 
wykonany z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2 w strefie krytycznej 
wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami 
przewodów, o składzie: 

• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu)o wymiarach 150 cm x 190 cm 
• 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm 
• 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 95 cm 
• 1 x serweta samoprzylepna wzmocniona o wymiarach 170cm x 180cm 
• 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm” 

Odpowied ź 22: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu, przy zachowaniu pozostałych wymaga ń opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym w yjaśnieniem - modyfikacj ą należy w 
Załączniku nr 1.1.A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - wymagania dotycz ące 
zestawów, nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w 
danej pozycji. 
 
Pytanie 23:  „Dotyczy zapisów SWZ 
Zawracamy się do Zamawiającego z prośbą o umożliwienie złożenia oferty w formie elektronicznej przy 
użyciu wybranej przez Zamawiającego platformy zakupowej. 
Obecnie panująca sytuacja w kraju, zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego jak i innych organów 
odpowiedzialnych za zdrowie publiczne w Polsce, w ogromnym stopniu utrudniają niestety dostarczenie 
ofert w formie papierowej ze względu na trudności w  doręczeniach realizowanych za pośrednictwem 
operatorów pocztowych jak i z powodu tego iż wiele firm pracuje w trybie home office.  
W przypadku braku wyrażenia zgody na powyższe prosimy aby wraz z odpowiedziami Zamawiający 
przesunął tak termin składania ofert aby Wykonawcy mieli min 4 dni robocze na skuteczne przygotowanie i 
dostarczenie oferty.” 
Odpowied ź 23: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków w tym zakresie  
z uwagi na brak mo żliwo ści technicznych. Zamawiaj ący informuje, że obecno ść podczas otwarcia ofert 
nie jest obowi ązkowa, jak równie ż nie jest wymagane zło żenie oferty osobi ście.  
 
Pytanie 24:  „Pakiet 1 pozycja 1 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartuchów zawiniętych w 
serwetę włókninową (w zależności od rozmiaru fartucha inny kolor owinięcia ułatwiający szybszą 
identyfikację rozmiaru), zapakowanych pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową. Opakowanie 
zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. 
Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.” 
Odpowied ź 24: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu, przy zachowaniu pozostałych wymaga ń opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku 
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zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym w yjaśnieniem - modyfikacj ą należy w 
Załączniku nr 1.1. do specyfikacji istotnych warunków z amówienia - wymagania dotycz ące  
 
 
 
zestawów, nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w 
danej pozycji. 
 
Pytanie 25:  „Pakiet 1 pozycja 2  
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartuchów posiadających 
obszar wzmocnienia w części przedniej i w ¾ rękawów. Fartuchy zawinięte w serwetę włókninową (w 
zależności od rozmiaru fartucha inny kolor owinięcia ułatwiający szybszą identyfikację rozmiaru), 
zapakowane pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową. W opakowaniu 2 chłonne ręczniki 
30x40cm. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. 
Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.” 
Odpowied ź 25: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu, przy zachowaniu pozostałych wymaga ń opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym w yjaśnieniem - modyfikacj ą należy w 
Załączniku nr 1.1. do specyfikacji istotnych warunków z amówienia - wymagania dotycz ące 
zestawów, nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w 
danej pozycji. 
 
Pytanie 26:  „Pakiet 5 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu wykonanego z 
chłonnego laminatu polietylenu i włókniny  polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² 
wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m². 
 
 Skład :  
- 1 czerwona osłona na stolik Mayo o wym. 80x145cm 
- 1 serweta główna wzmocniona o wym. 200x320cm z samouszczelniającym się owalnym otworem 5x7 cm 
otoczonym wzmocnieniem na powierzchni 105x150cm oraz uchwytem do mocowania kabli i drenów 
- 1 nieprzylepna serweta o wym. 150x150cm 
- 1 osłona na kończynę o wym. 35x80cm 
- 2 włókninowe taśmy samoprzylepne 9x50cm 
- 2 ręczniki celulozowe 30x40cm  
 
Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.  Zestaw w opakowaniu 
typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę 
dystrybutora, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym 
piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu.  Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone 
dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE.  Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. 
Zgodność parametrów  oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami  MDD 93/42, EN 13795, EN 
ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1.” 
Odpowiedź 26: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu, przy zachowaniu pozostałych wymaga ń opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku 
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zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym w yjaśnieniem - modyfikacj ą należy w 
Załączniku nr 1.1.A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - wymagania dotycz ące  
 
 
zestawów, nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w 
danej pozycji. 
 
Uwaga: pytania od nr 27 do nr 33 dotycz ą wzoru umowy:  
Pytanie 27:  „Wnosimy o modyfikację § 2 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 7 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."” 
 
Pytanie 28:  „Wnosimy o modyfikację § 4 ust. 5 projektu umowy poprzez nadanie mu następującej treści: 
„W przypadku zmiany wynagrodzenia spowodowanej zmianą stawki podatku VAT na wyroby medyczne 
dostarczane w ramach niniejszej umowy zmiana taka dla swojej ważności nie będzie wymagać zawarcia 
aneksu w formie pisemnej.”” 
 
Pytanie 29:  „Wnosimy o modyfikację § 4 projektu umowy poprzez  dodanie do niego 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.” 
 
Pytanie 30:  „Wnosimy o modyfikację § 5 ust. 2 i 4 projektu umowy poprzez obniżenie kary umownej nimi 
przewidzianej do wysokości 5% wartości niezrealizowanego przedmiotu umowy. 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 
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dominującej organizatora przetargu i uprzywilejowanie pozycji Zamawiającego wobec Wykonawcy, 
polegające na nałożeniu w SIWZ rażąco wygórowanych kar umownych na Wykonawcę.” 
 
Pytanie 31:  „Wnosimy o modyfikację § 5 ust. 3 projektu umowy poprzez wykreślenie z jego treści 
uprawnienia zamawiającego do potrącenia naliczonej kary mownej z wynagrodzeniem wykonawcy. 
UZASADNIENIE:  Podkreślamy, iż zgodnie z treścią art. 15r1 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych „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.” Mając na uwadze powyższe 
niniejsze postanowienie umowy należy traktować jako nieważne.” 
 
Pytanie 32:  „Wnosimy o wykreślenie § 10 ust. 2 i 4 projektu umowy. UZASADNIENIE: Kwestia cesji 
wierzytelności względem samodzielnego powszechnego zakładu opieki zdrowotnej została już 
uregulowana treścią powszechnie obowiązującego prawa, tj. w treści art. 54 ust 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190, ze zm.), w brzmieniu: „Czynność prawna mająca 
na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po 
wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, 
biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu 
o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 
rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej.” 
 
Pytanie 33:  „Wnosimy o modyfikację § 12 ust. 4 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści in fine: 
„z zastrzeżeniem wyjątków umową przewidzianych.”” 
Odpowied ź 27-33: Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotn ych warunków  
zamówienia. 
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert ustalony do dnia 13.01.2021 r.  do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym  
samym dniu o godzinie 10.30 . 

 


