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 SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I 
ORTOPEDII 

30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 
tel. centrala: (+48 12)     428  73 00 
tel. sekretariat: (+48 12) 428  73 04 
fax: (+48 12) 425-12-28 

 
e-mail: office@kcr.pl 

http://www.kcr.pl 

NIP: 677-17-03-375 PKO BANK POLSKI S.A. 19 1020 2892 0000 5102 0188 7975 
 
                Kraków, 13 maja 2013 r. 
 
Dotyczy:  odpowiedzi na pytania do treści SIWZ w postępowaniu na „Dostawę materiałów Szewnych” A.I.271-

09/13 
 

WYKONAWCY W POST ĘPOWANIU 
A.I. 271-09/13 

Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający informuję, że w przedmiotowym 
postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców. Treść pytań w oryginalnym brzmieniu oraz odpowiedzi 
przedstawiamy poniżej. 
Dot. Zał. do umowy Pakiet  1- B 
Czy Zamawiający w w/w zał. dopuści szew chirurgiczny polipropylenowy, śródskórny niewchłanialny- 
monofilamentowy bez klipsów mocujących  lub wydzieli w/w asortyment do innego załącznika. 
Odpowiedź na pytanie: 
Zamawiający nie dopuszcza 
 
Dot. Zał. do umowy Pakiet  1- C poz. 1 
Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę o długości 40 mm,  pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź na pytanie: 
Zamawiający dopuszcza. W przypadku zastosowania takiego rozwiązania proszę wprowadzić stosowną zmianę w 
załączniku do umowy.  
 
Dot. Zał. do umowy Pakiet  1- C poz. 7 
Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę o długości 45 mm,  pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź na pytanie: 
Zamawiający dopuszcza. W przypadku zastosowania takiego rozwiązania proszę wprowadzić stosowną zmianę w 
załączniku do umowy.  
 
Dot. Zał. do umowy Pakiet  1- C poz. 9,12 
Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści nitkę o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian ? 
Odpowiedź na pytanie: 
Zamawiający dopuszcza. W przypadku zastosowania takiego rozwiązania proszę wprowadzić stosowną zmianę w 
załączniku do umowy.  
 
Dot. Zał. do umowy Pakiet  1- D poz. 2 
Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę o długości 40 mm,  pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź na pytanie: 
Zamawiający dopuszcza. W przypadku zastosowania takiego rozwiązania proszę wprowadzić stosowną zmianę w 
załączniku do umowy.  
 
Dot. Zał. do umowy Pakiet  1- C poz. 3 
Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści nitkę o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian ? 
Odpowiedź na pytanie: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Dot. Zał. do umowy Pakiet 1- E 
Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w załącznika do oddzielnego  Załącznika. 
Odpowiedź na pytanie: 
Zamawiający nie wyraża zgody 
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Pytanie 
Czy Zamawiający dopuści szwy pakowane a’12 saszetek z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości ? 
Odpowiedź na pytanie: 
Zamawiający dopuszcza. W przypadku zastosowania takiego rozwiązania proszę wprowadzić stosowną zmianę w 
załączniku do umowy.  
 
Pytanie  
Pakiet 1A i 1B – Czy zamawiający dopuści szwy pakowane a’10 saszetek z odpowiednim przeliczeniem 
zamawianych ilości ? 
Odpowiedź na pytanie: 
Zamawiający dopuszcza. W przypadku zastosowania takiego rozwiązania proszę wprowadzić stosowną zmianę w 
załączniku do umowy.  
 
Pytanie  
Pakiet 1A, pozycje 1-3 – Czy Zamawiający dopuści szwy o długości 75 cm, pozostałe parametry zgodne z 
wymaganiami SIWZ ? 
Odpowiedź na pytanie: 
Zamawiający nie dopuszcza 
 
Pytanie  
Pakiet 1B – Czy Zamawiający dopuści szew nylonowy, przeznaczony do wykonania szwu śródskórnego bez klipsów 
mocujących, pozostałe parametry zgodne z wymaganiami SIWZ ? 
Odpowiedź na pytanie: 
Zamawiający nie dopuszcza 
 
Pytanie  
Pakiet 1C pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą o długości 40 mm, pozostałe parametry zgodne z 
wymaganiami SIWZ ? 
Odpowiedź na pytanie: 
Zamawiający dopuszcza. W przypadku zastosowania takiego rozwiązania proszę wprowadzić stosowną zmianę w 
załączniku do umowy.  
 
Pytanie   
Pakiet 1C, pozycja 7- Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 40 mm, pozostałe parametry zgodne z wymaganiami 
SIWZ ? 
Odpowiedź na pytanie: 
Zamawiający dopuszcza. W przypadku zastosowania takiego rozwiązania proszę wprowadzić stosowną zmianę w 
załączniku do umowy.  
 
Pytanie   
Pakiet 1C, pozycje 9 i 12 – Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 20 mm z nitką 75 cm, pozostałe parametry 
zgodne z wymaganiami SIWZ ? 
Odpowiedź na pytanie: 
Zamawiający dopuszcza. W przypadku zastosowania takiego rozwiązania proszę wprowadzić stosowną zmianę w 
załączniku do umowy.  
 
Pytanie 
Pakiet 1D, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą o długości 40 mm, pozostałe parametry zgodne 
z wymaganiami SIWZ ? 
Odpowiedź na pytanie: 
Zamawiający dopuszcza. W przypadku zastosowania takiego rozwiązania proszę wprowadzić stosowną zmianę w 
załączniku do umowy.  
 
Pytanie 
Pakiet 1D, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą o długości 40 mm, pozostałe parametry zgodne z 
wymaganiami SIWZ ? 
Odpowiedź na pytanie: 
Zamawiający nie dopuszcza 
 
Pytanie 
Pakiet 1D, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 26 mm, pozostałe parametry zgodne z wymaganiami 
SIWZ ? 
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Odpowiedź na pytanie: 
Zamawiający nie dopuszcza 
 
Pytanie 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zmiany jednostkowej ceny brutto w przypadku zmiany stawki VAT. Nasza 
prośba podyktowana jest prognozami podniesienia stawki VAT na wyroby medyczne z 8 % na 23 %. Jest to efekt 
wezwania Polski przez Komisję Europejską do dostosowania się do Dyrektywy Rady 2006/112/WE (zgodnie z tą norą, 
nie można stosować obniżonej stawki VAT, co ma miejsce w chwili obecnej). Zgodnie z powyższym, przy zasadach 
jakie stosuje się przygotowując wyceny do przetargu (gdzie marże ustala się na bardzo niskim poziomie) – podniesienia 
stawki VAT o 15% jest dla większości dystrybutorów niemożliwe zaakceptowania. Konieczność utrzymania ceny brutt 
ona niezmienionym poziomie spowoduje, że realizacja części umowy będzie odbywała się ze stratą dla Wykonawcy. 
Biorąc to pod uwagę, żadna z firm nie może pozwolić sobie na złożenie oferty z góry zakładając stratę, dlatego też już 
obecnie przy kalkulacji cen do przetargu należy wziąć pod uwagę ewentualną podwyżkę stawki VAT. Z kolei to 
rozwiązanie jest niekorzystne dla Zamawiającego, ponieważ spowoduje to przekroczenie szacunków do przetargu a 
następnie zakup sprzętu medycznego w wyższych cenach od początku trwania umowy, a nie od ewentualnej podwyżki 
stawki VAT.  
Odpowiedź na pytanie: 
Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie 
Czy mając na uwadze powszechnie przyjętą na gruncie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
konstrukcyjną zasadę neutralności VAT dla podatnika - podatek ten powinien obciążać nabywcę (odbiorcę) towarów, nie 
zaś Wykonawcę (dostawcę) - celem uniknięcia konieczności wprowadzania zmian do treści umowy w przypadku 
urzędowej zmiany stawki VAT Zamawiający dopuszcza zmianę § 3 ust 2 Umowy poprzez umieszczenie zapisu: „ W 
razie zmiany wysokości obowiązujących stawek VAT dotyczących przedmiotu umowy, w okresie obowiązywania umowy, 
Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia uwzględniającego aktualną (zmienioną) wysokość stawek 
VAT."  
       Wykonawca wskazuje, iż długotrwały okres obowiązywania umowy zawartej w wyniku udzielenia 
przedmiotowego zamówienia, czyni Umowę szczególnie podatną na oddziaływania czynników cenotwórczych. 
       Należy wskazać, iż podatek VAT jest składnikiem ceny stanowiącym element cenotwórczy - art. 3 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm), który znajduje zastosowanie do umów w 
sprawach zamówień publicznych na podstawie z ari, 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z pó źn. zm.), Cena stanowi wartość wyrażoną w pieniądzu, którą 
kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. 
       Zastosowanie w/w klauzuli waloryzacyjnej pozwoli na utrzymanie wynagrodzenia "Wykonawcy na poziomie 
skalkulowanym przez Wykonawcę przy obliczaniu ceny. Z uwagi na fakt, iż zmiany stawek VAT są niezależne od Stron, 
Wykonawca nie może skalkulować tych zmian -oblicza cenę przy ustaleniu aktualnie obowiązującej stawki (w przypadku 
przeciwnym dopuściłby się błędu przy obliczaniu ceny skutkującej odrzuceniem oferty). 
       Obciążanie Wykonawcy negatywnymi skutkami zmiany stawek VAT stanowi nieuprawnione obniżenie 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, naruszając zasadę równowagi ekonomicznej pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą, skutkującą zmianą umowy w stosunku do oferty, co stoi w sprzeczności z prawem zamówień publicznych. 
Odpowiedź na pytanie: 
Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie 
W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji 
wnosimy o wprowadzenie w par. 4 ust. 8 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji. 
Odpowiedź na pytanie: 
Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie 
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w 
zakresie zapisów §11 ust. 1: 
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz 
Zamawiającego kary umownej: 
a/ z tytułu niedotrzymania terminu dostawy w wysokości 0,5% wartości brutto dostawy której dotyczy opóźnienie, 
za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto dostawy której dotyczy opóźnienie  
b/ z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy - w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej 
części umowy. 
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Odpowiedź na pytanie: 
Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie 
Czy w związku z brzmieniem art. 144 ustawy PZP, Zamawiający dopuści w następujących przypadkach możliwość 
wprowadzenia zmian do umowy: 

1. w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia 
dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej 
zaoferowanej w ofercie; 

Odpowiedź na pytanie: 
Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 1 A poz.1,2 i 3 również na długość nici 75cm, pozostałe parametry bez 
zmian? 
Odpowiedź na pytanie: 
Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 1 A we wszystkich pozycjach na nici pakowane po 10 saszetek przy 
odpowiednim ich przeliczeni? 
Odpowiedź na pytanie: 
Zamawiający dopuszcza. W przypadku zastosowania takiego rozwiązania proszę wprowadzić stosowną zmianę w 
załączniku do umowy.  
 
 
 
Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy prosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania zawiadomienia 
faksem na nr 12 425-12-28 lub na adres e-mail: p.wypyski@kcr.pl.   
 

  
 Dyrektor   
      
Mgr Teresa Zalewińska - Ceślik 


