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dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego sprzętu medycznego.  
Numer sprawy: ZLA-ZP-752w/44/13 
/odpowiedź do SIWZ/ 
 
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie Sp. z o.o. działając na podstawie 
art.38 ust.1i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. Z 
dnia 2006r. Nr 164 poz. 1163 – ze zm) udziela odpowiedzi na zadane pytania dot. SIWZ 
 
Firma XXXXXXXXXXXX jako zainteresowana postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego w ogłoszonym przetargu zwraca się do Zamawiającego z pytaniem: 
 
 
Część C poz. 18: 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie powyŜszej pozycji z pakietu i 
przeniesienie jej do częśći D ze względu na specyfikę, umoŜliwi to złoŜenie większej ilości 
ofert w korzystnych cenach. Dzięki temu powstanie oddzielny pakiet na grupę produktów z 
tej samej kategorii: ELEKTROMEDYCYNA.  
Oświadczamy, Ŝe jesteśmy producentem elektrod EKG. Oferujemy bardzo dobrą cenę i jakoś. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie planuje zmiany pakietów określonych w SIWZ. 
 
 
Część D poz. 1 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie papieru o rozmiarze 100x40m do 
tego aparatu z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości z 30 szt. na 38 szt. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści papier rozmiarze 100x40m do tego aparatu z odpowiednim 
przeliczeniem wymaganych ilości. 
 
Część G poz. 3 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o sprecyzowanie jednostki miary rękawic 
chirurgicznych, które są pakowane parami a proponowana przez Państwa wielkość 
opakowanie to 50 szt. Zatem czy Zamawiającemu chodzi o 25 par=50sztuk czy o 50 par=100 
sztuk? 
Odpowiedź: 
Zamawiającemu chodzi o 50 par=100 sztuk 
 
 
 
 
 



Projekt umowy - §3 pkt. 4 
Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji 
którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procesie wartości pełnego zakresu 
zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie przedmiotu zamówienia bez wskazania tej 
jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje 
potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, 
KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień 
Publicznych (Opinia prawna: „Prawo opcji” w ustawie Prawo zamówień publicznych  - 
Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 – dostępny do pobrania w 
wersji elektronicznej na stronie UZP). 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienił zapis w umowie „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej 
realizacji Umowy, jednak nie mniej niŜ 80% wartości umowy” 
 
 
Projekt umowy - §4 pkt. 2 
Zwracamy się z prośbą o podanie terminu regulowania naleŜności 
Odpowiedź: 
Termin płatności określa Wykonawca w formularzu oferty. 
 
 
Projekt umowy - §5 pkt. 2 
Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie zapisu odnośnie zmiany stawki VAT. Czy w 
przypadku wzrostu stawki VAT zmianie ulegnie cena netto (przy stałości cen brutto) czy teŜ 
cena brutto (przy stałości cen netto)? 
 W najbliŜszym czasie ma nastąpić podniesienie stawki VAT na wyroby medyczne  z 
8% na 23%. Podniesienie stawki VAT o 15% punktów procentowych, przy utrzymaniu cen 
brutto na niezmienionym poziomie, spowoduje, Ŝe przez część trwania umowy, wykonawca 
będzie sprzedawał towar ze stratą. Wykonawca nie moŜe sobie pozwolić na złoŜenie oferty z 
góry zakładając Ŝe będzie ponosić stratę, w związku z czym od razu będzie musiał wliczyć 
ewentualną podwyŜkę w przygotowanej ofercie. Takie rozwiązanie jest z kolei niekorzystne 
dla Zamawiającego, poniewaŜ spowoduje przekroczenie wartości przeznaczonych na 
realizację, jak równieŜ uzyskanie wyŜszych cen od początku trwania umowy przetargowej. 
Dodatkowo powszechnie przyjęta na gruncie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej mówi o konstrukcyjnej zasadzie neutralności VAT dla podatnika – podatek 
powinien obciąŜyć nabywcę (odbiorcę) towarów, nie zaś Wykonawcę (dostawcę) -  celem 
uniknięcia konieczności wprowadzenia zmian do treści umowy w przypadku urzędowej 
zmiany stawki VAT. 
ObciąŜanie Wykonawcy negatywnymi skutkami zmiany stawki VAT stanowi nieuprawnione 
obciąŜenie wynagrodzenia naleŜnego Wykonawcy, naruszając zasadę równowagi 
ekonomicznej pomiędzy Zamawiającym o Wykonawcą 
Odpowiedź: 
Zamawiający udzielił juŜ odpowiedzi na to pytanie w dniu 03.12.2013. Odpowiedź znajduje  
się na stronie internetowej Zamawiającego; www.zla-chrzanow.pl  
 Pytania i odpowiedzi 1. 

 
                  GraŜyna Skopińska 
dyrektor ds. administracyjno-organizacyjnych 


