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Kraków, dn. 18.06.2013r. 
 

WYKONAWCY W POST ĘPOWANIU A.I. 271-11/13 
 
Dotyczy: odpowiedzi na pytania do treści SIWZ, zmian w SIWZ, zmiany terminu składania i 
otwarcia ofert oraz zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu „Dostawa 
produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia oraz kosmetyków na potrzeby Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i 
Ortopedii” – A.I. 271 – 11/13. 
 
I. Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759  z późn. zmianami) 
Zamawiający informuje, że  w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od 
Wykonawców. Treść pytań w oryginalnym brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy 
poniżej: 
 
Pytanie: 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację par. 2 pkt 2 na „zmiana stawki podatku VAT 
nie może prowadzić do podniesienia wartości netto wynagrodzenia, określonego w ust. 1, jak 
również cen netto określonych w załączniku nr 1 do umowy”? 
Odpowiedź na pytanie: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie:  
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę kary umownej z tytułu niedotrzymania 
terminu dostawy na wysokość 0.2% niezrealizowanej części dostawy, za każdy dzień 
opóźnienia. 
Odpowiedź na pytanie: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kary umownej. 
 
Pytanie: 
Czy Zamawiający zgodzi się wyłączyć z pakietu 4 pozycje 12 i 13 i utworzyć nowy pakiet? 
Umożliwi to udział w postępowaniu większej ilości oferentów a tym samym możliwość 
uzyskania lepszej ceny. 
Odpowiedź na pytanie: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie: 
Zamawiający w projekcie umowy załączonym do SIWZ §2 ust.2 Wskazana wartość w ust. 1 
nie stanowi zobowiązania dla Zamawiającego do realizacji umowy do tej wartości, ani 
podstawy dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez Wykonawcę w przypadku 
faktycznego zmniejszenia zamówień, nie więcej jednak niż o 10% kwoty jego wartości netto 
(bez podatku VAT). W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy 
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zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę, 
Zmiana stawki podatku VAT nie może prowadzić do podniesienia wartości brutto 
wynagrodzenia, określonego w ust. 1, jak również cen brutto określonych w załączniku nr1 
do umowy. Zamawiający jednocześnie określił, i ż cena brutto ma być niezmienna przez cały 
okres obowiązywania umowy nawet w przypadku zmiany stawki podatku VAT. W 
najbliższym czasie (prawdopodobnie od stycznia 2014r. ) nastąpi podniesienie stawki VAT na 
wyroby medyczne z obecnych 8% na 23%. Jest to efekt wezwania Polski przez Komisję 
Europejską do zastosowania się do Dyrektywy Rady 2006/112/WE. Zgodnie z ta Dyrektywą 
na wyroby medyczne nie można stosowac obniżonej staw3ki VAT, co ma miejsce w chwili 
obecnej.   
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmodyfikowanie zapisów w projekcie umowy 
dotyczących ceny i w miejsce stałości cen brutto wprowadzi – niezmienność cen netto? 
Par. 2 ust. 2 cz. „Zmiana stawki podatku VAT może prowadzić do zmiany wartości brutto 
wynagrodzenia określonego w ust. 1, jak również cen brutto określonych w załączniku nr 1 
do umowy” Powyższe pytanie wynika z faktu, iż w sytuacji kiedy Zamawiający wyrazi zgodę 
na taką zmianę w przypadku zmiany stawki podatku VAT (która może nie wystąpić w czasie 
realizacji umowy lub wystąpic ale w późniejszym terminie) oferent może zaproponować 
preferencyjne ceny na oferowane wyroby. 
Natomiast w przypadku braku zgody na zmianę ceny brutto w przypadku zmiany stawki 
podatku VAT, oferent musi zabezpieczyć swoje interesy poprzez zaoferowanie wyższych cen 
(np. wprowadzenie narzutu zwiększonego o 15%) na oferowane wyroby, co w konsekwencji 
realizacji podpisanej umowy przetargowej i nie wystąpienia zmiany stawki VAT lub 
wystąpienia w późniejszym terminie, naraża Zamawiajacego na zdecydowanie wyższe , 
niepotrzebne koszty, jakie Zamawiajacy będzie musiał ponieść w zakresie realizacji 
podpisanej umowy przetargowej. Tym samym proponowane zmiany zabezpieczaja interes 
Stron.   
Odpowiedź na pytanie: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie: 
W związku z prognozami podniesienia stawki VAT na wyroby medyczne i w związku z 
efektem wezwania RP przez Komisję Europejską do stosowania Dyrektywy 2006/112/WE 
Rady, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zmiany ceny brutto w przypadku zmiany stawki 
podatku VAT, przy czym cena netto pozostanie bez zmian. 
Odpowiedź na pytanie: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku 
VAT. 
 
Pytanie: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 poz. 64 witamin 
rozpuszczalnych w wodzie (Soluvit N) i tłuszczach (Vitalipid N Adult) konfekcjonowanych 
osobno? Podczas przygotowania mieszaniny żywieniowej ampułka witamin rozpuszczalnych 
w tłuszczach służy jako rozpuszczalnik liofilizatu witamin rozpuszczalnych w wodzie. W 
przypadku preparatu witamin rozpuszczalnych w wodzie i tłuszczach konieczne jest 
przygotowanie roztworu tychże witamin w oparciu o inny rozpuszczalnik np. woda do 
wstrzykiwań, NaCl 0,9%. Proponowane przez nas preparaty, pomimo że są konfekcjonowane 
osobno stanowią równoważnik preparatu witamin rozpuszczalnych w wodzie i tłuszczach a 
ich przygotowanie jest łatwe i nieskomplikowane. 
Preparat Vitalipid N Adult zawiera dodatkowo w swoim składzie witaminę K zalecaną w 
standardach żywienia pozajelitowego przez Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i 
Dojelitowego. 
Są to jedyne witaminy rozpuszczalne w wodzie i tłuszczach, które również mogą być 
stosowane u wcześniaków i noworodków oraz dzieci poniżej 11-go roku życia. 
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Odpowiedź na pytanie: 
Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zastosowania takiego rozwiązania proszę 
wprowadzić stosowną zmianę w załączniku do umowy. Oferta powinna zawierać taką samą 
ilość preparatu Soluvit N i Vitalipid N Adult.  
 
Pytanie: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 poz. 154 preparatu Kalium 
chloratum 15% 10 ml w systemie bezigłowym w ampułkach pakowanych po 20 sztuk? 
Odpowiedź na pytanie: 
Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zastosowania takiego rozwiązania proszę 
wprowadzić stosowną zmianę w załączniku do umowy. 
 
Pytanie: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycja 155 preparatu Kalium 
chloratum 15% 20 ml w systemie bezigłowym w ampułkach pakowanych po 20 sztuk? 
 Odpowiedź na pytanie: 
Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zastosowania takiego rozwiązania proszę 
wprowadzić stosowną zmianę w załączniku do umowy. 
 
Pytanie:  
Czy Zamawiający w zadaniu 1 w pozycji 201 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3 
komorowego Kabiven Peripheral do żywienia pozajelitowego do podawania obwodowo lub 
centralnie, zawierającego aminokwasy 34,0g, glukozę 97,0g, emulsję tłuszczową 51,0g, azot 
5,4g i energię niebiałkową 900 kcal objętość 1440 ml? 
Odpowiedź na pytanie: 
Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zastosowania takiego rozwiązania proszę 
wprowadzić stosowną zmianę w załączniku do umowy. 
 
Pytanie: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycja 205 preparatu Natrium 
chloratum 0,9% 5 ml w opakowaniach po 20 sztuk? 
 Odpowiedź na pytanie: 
Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zastosowania takiego rozwiązania proszę 
wprowadzić stosowną zmianę w załączniku do umowy. 
 
Pytanie: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycja 206 preparatu Natrium 
chloratum 0,9% 10 ml w opakowaniach po 50 szt. 
 Odpowiedź na pytanie: 
Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zastosowania takiego rozwiązania proszę 
wprowadzić stosowną zmianę w załączniku do umowy. 
 
Pytanie: 
Czy Zamawiający w pakiecie 2 w pozycji 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu 
leczniczego Geloplazma – roztwór zmodyfikowanej żelatyny 3% w opakowaniu worek 
500ml? 
 Odpowiedź na pytanie: 
Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zastosowania takiego rozwiązania proszę 
wprowadzić stosowną zmianę w załączniku do umowy. 
 
Pytanie: 
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Czy Zamawiający w pakiecie 2 w pozycji 6 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu 
leczniczego Volulyte 6% - 6% Hydroxyetyloskrobia m.cz. 130/0, 38-0,45 w roztworze 
zbilansowanym elektrolitów (Na, K, Cl, anion organiczny: octan) w opakowaniu worek 
freeflex 500 ml? 
Odpowiedź na pytanie: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie: 
Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycja 2-5, 7-9, 14, 15 wyrazi zgodę na zaoferowanie 
opakowań KabiPac? Opakowanie KabiPac to butelka wolnostojąca, posiadająca dwa 
oddzielne korki poliizoprenowe, z oznakowanym zamknięciem w celu eliminacji pomyłki w 
trakcie użytkowania. Większy służy do przyłączenia zestawu do infuzji, mniejszy do dodania 
leku, zarówno przed infuzją jak i w trakcie infuzji. Jałowe korki nie wymagają dezynfekcji 
przed pierwszym użyciem, co zmniejsza koszty użytkowania w stosunku do innych 
opakowań. Po usunięciu zestawu do infuzji lub igły po dodaniu leku korki samouszczelniają 
się i nie ma niebezpieczeństwa wycieku płynu, co eliminuje niebezpieczeństwo skażenia 
otoczenia, jeśli w opakowaniu był lek toksyczny i wykonywania dodatkowych czynności 
przez personel.  
Dzięki zastosowaniu polietylenu klasy medycznej i płaskiemu kształtowi butelka samoistnie 
opróżnia się w trakcie infuzji bez potrzeby dodatkowego napowietrzania. Opakowanie nie 
wchodzi w reakcje z dodawanymi do płynów lekami.  
 
Odpowiedź na pytanie: 
Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zastosowania takiego rozwiązania proszę 
wprowadzić stosowną zmianę w załączniku do umowy. 
 
Pytanie: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 2, w pozycji nr 10 płynu do 
irygacji pod nazwą Versylene Fresenius NaCl 0,9% 500ml butelka zakręcana?  
Odpowiedź na pytanie: 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 2 pozycji 11-13, 16-24. Pozwoli to 
na przystąpienie do pakietu większej ilości oferentów, a co za tym idzie na uzyskanie przez 
Zamawiającego konkurencyjnych cenowo ofert?  
Odpowiedź na pytanie: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie: 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w Części 1, w pozycji 127 sterylnej gąbki z 
Gentamycyną  o wymiarach 12 x8 x0,5cm, zarejestrowanej jako wyrób medyczny,  który 
mieści się w oczekiwanych przez  Zamawiającego parametrach, z zastrzeżeniem, że wskazany 
rozmiar "10x10x05cm" uniemożliwia złożenie oferty naszego produktu. Opisany przez 
Zamawiającego przedmiot zamówienia dopuszcza możliwość złożenia oferty tylko przez 
jednego producenta, co ogranicza możliwość przystąpienia do postępowania pozostałym 
Wykonawcom i może niekorzystnie wpłynąć na wysokość cen oferowanych w niniejszym 
przetargu lub nawet skłonić niektórych wykonawców do zawyżania wartości przedmiotowego 
produktu. Jednocześnie Zamawiający jest zobowiązany do racjonalnej gospodarki finansowej, 
w związku z czym niedopuszczenie konkurencyjnych produktów może narazić 
zamawiającego na nieuzasadnione wydatki. 
Odpowiedź na pytanie: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 127 z Części 1 i utworzenie 
oddzielnego pakietu? Działanie takie pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej 
oferty cenowej. 
Odpowiedź na pytanie: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji dostaw w trybie pilnym do 
12 godzin? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o określenie, które produkty 
objęte niniejszym postępowaniem będą podlegały zamówieniom w trybie pilnym, 
Odpowiedź na pytanie: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Każdy produkt objęty niniejszym postępowaniem może 
podlegać zamówieniu w trybie pilnym.  
 
Pytanie: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu naliczania kar z tytułu niedotrzymania 
terminu dostawy tak, aby były one naliczane od wartości niedostarczonej partii towaru, nie 
zaś od wartości niezrealizowanej części umowy? 
Odpowiedź na pytanie: 
Zamawiający  wyraża zgodę.  Zamawiający dokonał odpowiedniej zmiany we wzorze 
umowy.  
 
Pytanie: 
Zapis SIWZ w obecnej postaci jest adresowany pod konkretnego dostawcę i uniemożliwia 
złożenie oferty konkurencyjnej, ponieważ wszystkie systemy do monitorowania stężenia 
glukozy we krwi są systemami zamkniętymi i użycie innych testów niż dedykowane do danej 
marki glukometru są niemożliwe. Taki zapis powoduje nierówne traktowanie Klienta, co 
może mieć wpływ na wynik postępowania i naruszenie art. 30 pkt. 4 i art. 36 ustawy o PZP 
poprzez wadliwe sporządzenie SIWZ w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia 
pod wybraną markę i nie dopuszcza rozwiązań równoważnych. Ustawa wyraźnie mówi: „ 
Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą 
konkurencję” (art. 29.2. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych). Prosimy, więc aby w celu 
zwiększenia konkurencyjności asortymentowo-cenowej Zamawiający dla  Części 12 pozycja 
1 , wyraził zgodę na zaoferowanie Pasków kompatybilnych z glukometrem posiadającym 
certyfikat ISO 15197 oraz certyfikat aprobaty  dyrektywy 98/79/EC, zapewniający spełnianie 
norm bezpieczeństwa w publicznych placówkach zdrowia, które to nie potrzebuję kodowania- 
funkacja „Auto Coding”  przez co rozumiemy, że  kodowanie nie może  odbywa się  za 
pomocą  tzw. kluczy kodujących lub chipów lub w  których kodowania dokonuje się za 
pomocą  przycisku kodującego, nawet jeśli można zakodować  go na jeden kod;  
Pakowane po 50 sztuk  
Czas pomiaru 5 sekund 
Objętość zasysanej  krwi na pasek wynosi 0,5µl, 
Wynik kalibrowany do osocza; 
pomiar metodą biosensoryczną;  
zakres pomiaru pasków 10-900 mg/dl (Zalecenia PTD na 2010 rok definiujące hipoglikemię u 
pacjentów chorujących na cukrzycę – są to wartości zaczynające się poniżej 55mg/dl, od tego 
momentu rozpoznajemy hipoglikemię u pacjenta, zatem zakres pomiaru glukometru 
zaczynający od 20mg/dl jest wystarczający aby zdiagnozować hipoglikemię. 
  W przypadkach kiedy wartości glikemii wynoszą poniżej zakresu na ekranie glukometru 
pojawia się odpowiedni komunikat – Lo, który z klinicznego punktu widzenia jest 
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wystarczający aby podjąć odpowiednie do sytuacji działania, ponieważ oznacza patologicznie 
niskie wartości glikemii.); 
część paska testowego na zewnątrz z automatyczny wyrzutem po pomiarze ( funkcja daje 
dodatkowe podniesienia bezpieczeństwa i higieny pracy- po badaniu pracownik nie ma 
styczności z materiałem biologicznym pacjenta); 
wykorzystany enzymu GDH - FAD, możliwość pobrania również krwi żylnej i 
noworodkowej ( certyfikat wydany dla gleukometru w zakresie poprawnych wyników krwi 
noworodkowej ), nie interferujący min. z metforminą, galaktozą, maltozą, TG, 
paracetamolem,  kwasem acetylosalicylowym, tetracykliną, amoksycyliną;  
minimalizacja zafałszowań pomiaru , spełniający normy ISO 15197 oraz zalecenia Polskiego 
Towarzystwa Diabetologicznego; 100% wyników mieści się w strefach A i B siatki błędów 
Clarke’a, oraz 100% wyników z AST mieści się w strefach A i B siatki błędów Clarke’a; 
wilgotnośc poniżej 85 % 
zakres hematokrytu 20% do 60%. 
Dopuszczenie przez Zamawiającego wyżej opisanego produktu pozwoli nam na złożenie 
oferty konkurencyjnej do obecnie posiadanych systemów pomiaru glikemii jak i znacznie 
wpłynie na redukcję kosztów wydatkowanych ze środków publicznych.  
Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę prosimy o podanie zapotrzebowania ilości glukometrów, 
które będą w cenie pakietu na paski.  
Po wprowadzeniu nowych pasków i glukometrów producent zapewnia szkolenie personelu 
oraz serwis przez cały czas trwania umowy. 
Odpowiedź na pytanie: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga aby paski były pakowane pojedynczo, 
co stanowi dodatkowe zabezpieczenie przy ich stosowaniu (mniejsze ryzyko przypadkowego 
zainfekowania).        
 
Pytanie: 
Część 11 poz. 1 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści preparat równoważny przeznaczony do 
chirurgicznego i higienicznego mycia rąk. Preparat, który chcemy Państwu zaoferować jest 
sprawdzony dermatologicznie, chroni i pielęgnuje skórę podczas mycia i jest odpowiedni dla 
skóry wrażliwej i zniszczonej. Nie zawiera barwników, substancji zapachowych oraz mydła i 
posiada neutralne pH dla skóry oraz alantoinę chroniącą skórę przed podrażnieniami oraz 
środki powierzchniowo czynne. 
Odpowiedź na pytanie: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie: 
Część 11 poz. 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu nie zawierającego barwników i 
substancji zapachowych, alkoholowego preparatu do wcierania, zawierającego w 100g: etanol 
96% – 78,2g, propan-2-ol – 10g i bifenyl-2-ol, przeznaczonego do higienicznej i chirurgicznej 
dezynfekcji rąk, czas dezynfekcji higienicznej 30sek., czas dezynfekcji chirurgicznej 1,5 min., 
o wyjątkowych zaletach w zakresie ochrony i pielęgnacji skóry dzięki sprawdzonym 
właściwościom natłuszczającym, możliwość stosowania przez alergików, o skuteczności 
wobec: B (łącznie z Tbc), F, V (Polio, Rota, Adeno, Vaccinia, Herpes simplex, HBV, HCV, 
HIV, Noro, SARS), w opakowaniach 1l, 500 ml oraz 100ml.   
Opakowania 500 ml są dostosowane do dozowników Eurodispenser. 
Odpowiedź na pytanie: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie: 
Część 11 poz. 3 
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Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego, w opakowaniach 
500 ml, emulsji do pielęgnacji rąk, posiadającej kompozycję bioaktywnych substancji 
zapewniających doskonały efekt kosmetyczny polegający na: 
-przywracaniu wilgotności i regulacji gospodarki wodnej w naskórku 
-regulacji gospodarki lipidowej zewnętrznych warstw skóry 
-stymuluje regenerację uszkodzonych tkanek 
-spowalnia „starzenie” skóry 
Efekt ten zostaje osiągnięty bez zaburzenia działania mikrobójczego antyseptyków skóry, 
możliwy dzięki unikalnej kompozycji związków lipidowych w układzie emulsyjnym, 
hydrofilowych wpływających korzystnie na stopień nawodnienia skóry oraz związków 
bioaktywnych. 
W oferowanym preparacie końcowy efekt kosmetyczny uwarunkowany jest synergistycznym 
i wielokierunkowym działaniem złożonego zespołu składników bioaktywnych. Wśród nich 
ester kwasu mirystynowego (mirystynian) jest czynnikiem przerywającym łańcuch 
samoutleniania (autooksydacji), wprowadzony do podłoża jest również „wymiataczem” 
wychwytuje wolne rodniki. W technologii tokoferol (Witamina E) oraz estry kwasu 
askorbowego palmitynian mirystynian są bezpośrednimi analogami. 
Bisabolol jest substancja pochodzenia roślinnego W kosmetyce jest stosowany od kilkuset lat 
głównie ze względu na swe właściwości kojące, łagodzące i przeciwzapalne. Bardzo często 
znajduje zastosowanie w produktach dla dzieci, ponieważ pozwala łagodzić podrażnienia oraz 
wykazuje działanie antybakteryjne. Jest neutralny dla skóry, może być stosowany w szerokiej 
gamie produktów, 
Głównym działaniem alantoiny jest regeneracja uszkodzonej skóry. Ma właściwości 
nawilżające, łagodzące i kojące. Wygładza i zmiękcza skórę. 
Odpowiedź na pytanie: 
Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem że oferowany product będzie kompatybilny z 
systemem “Dermados”. W przypadku zastosowania takiego rozwiązania proszę wprowadzić 
stosowną zmianę w załączniku do umowy. 
 
Pytanie:  
Czy Zamawiające wydzieli z części nr 9 poz.2  Gaziki do dezynfekcji i oczyszczania skóry do 
osobnego pakietu i  tym samym dopuści do oceny gaziki do dezynfekcji I oczyszczania skóry 
w rozmiarze po rozłożeniu 4x12 cm nasączony 70% alkoholem izopropylowym, 
zarejestrowany jako wyrób medyczny celem uzyskania korzystniejszej ceny. 
Odpowiedź na pytanie: 
Zamawiajacy nie wyraża zgody na wydzielenie osobnego pakietu. 
 
   
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 § 2 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 
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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 na zmianę ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku 
VAT. 
  
Pytanie: 
W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy 
sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w par. 3 ust. 10 projektu 
umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji. 
Odpowiedź na pytanie: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w par. 3 ust. 10 projektu umowy 5 
dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji. 
 
Pytanie: 
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień 
projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §9 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. 
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 wyraża zgodę. Zamawiający dokonał odpowiedniej zmiany we wzorze umowy. 
 
Pytanie: 
Część nr 2, poz. 2,4,5,7,8,9,14.  
Czy zamawiający w trosce o uzyskanie najkorzystniejszej oferty cenowej w Części nr 2 
pozycje nr 2,4,5,7,8,9,14 dopusci opakowanie typu worek z dwoma niezależnymi portami? 
Zastosowanie opakowań typu worek może w znaczny sposób wpłynąć na redukcje zakażeń 
związanych z linią naczyniową, bo w celu opróżnienia opakowanie nie wymaga 
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odpowietrzania. Redukcja zakażeń ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, 
personelu oraz zmniejszenie kosztów. Ponadto worki Viaflo pakowane sa w dodatkowe 
zewnętrzne opakowanie, dzięki czemu sa dodatkowo chronione przed mechanicznymi 
uszkodzeniami i biologiczną kontaminacją. Koszty utylizacji opróżnionych worków są nawet 
o 50% niższe, niż koszty utylizacji opróżnionych butelek. Powyższa modyfikacja umożliwi 
przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, co pozwoli Zamawiającemu na 
uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej. 
Odpowiedź na pytanie: 
Zamawiający dopuszcza. W przypadku zastosowania takiego rozwiązania proszę wprowadzić 
stosowną zmianę w załączniku do umowy. 
 
 
Pytanie:  
Część nr 2, po. 6. 
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę 
na dostarczenie w Części nr 2, pozycja nr 6 preparatu o takim samym zastosowaniu 
klinicznym: Plasmavolume HES 6% 130/0,42 w roztworze Ringera z octanem w opakowaniu 
typu worek? Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie 
oferentów, co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej? 
Odpowiedź na pytanie:  
 Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie: 
Część nr 2, poz. 10 
Czy Zamawiający w trosce o uzyskanie najkorzystniejszej oferty cenowej w Części nr 2 
pozycja 10 dopuści opakowanie pour bot tle 500ml. 
Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, 
co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej ofert cenowej. 
Odpowiedź na pytanie: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie: 
Część nr 2, poz. 15 
Czy Zamawiający w Cześci nr 2, pozycja nr 15, dopuści płyn wieloelektrolitowy o takim 
samym zastosowaniu klinicznym zawierający jony NaCl, K, Mg ale pozbawiony jonów 
wapnia (Ca), w opakowaniu o pojemności 500 ml typu worek z dwoma portami? 
Uzasadnienie: 
Formuła pozbawiona wapnia daje możliwość zastosowania z lekami, do których wiąże się 
wapń i ogranicza wówczas skuteczność oraz daje możliwość zastosowania z preparatami 
krwi. 
Odpowiedź na pytanie: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
Pytanie: 
Część nr 3, poz. 4,5 
W związku z obecnością na rynku Mannitolu w stężeniach 15% i 20% czy Zamawiający 
wyrazi zgodę  na zaoferowanie w Części nr 3 w pozycji nr 4 Mannitolu o stężeniu 15% w 
worku o pojemności 100 ml oraz w pozycji nr 5 Mannitolu o stężeniu 15% w worku o 
pojemności 250ml? 
Uzasadnienie: 
Mannitol w postaci 15% roztworu jest produktem o stężeniu mniejszym od stężenia 
nasycenia, co pozwala do minimum ograniczyć ryzyko występowania krystalizacji oraz 
związanej z tym procesem konieczności ponownego rozpuszczania kryształów spotykanem w 
praktyce klinicznej. Roztwór zawierajacy 15% mannitolu nie będzie zawierał kryształów (w 
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roztworze będzie obecny mannitol całkowicie rozpuszczony w wodzie),m kiedy temperatura 
produktu wyniesie powyżej 16-17OC. Roztwory mannitolu 15% są korzystniejsze (w 
odniesieniu do właściwości fizyko-chemicznych) od roztworów 20%, gdyż nie krystalizują 
podczas przechowywania w temperaturze pokojowej. 
Odpowiedź na pytanie: 
Zamawiający nie wyraża zgody 
 
 
 
II. Działaj ąc zgodnie z treścią art. 38 ust.4 oraz art. 12a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z 
późn. zm.) Zamawiający uprzejmie informuje, że dokonuje zmiany w SIWZ i w 
ogłoszeniu o zamówieniu: 
 
1. We wzorze umowy (załącznik nr 3 do specyfikacji) w §8 dodano ust. 3 o treści: „ W 

przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem 
zamówienia dopuszcza się, za zgodą Zamawiającego, zmianę na nowy produkt o tych 
samych bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej brutto nie wyższej niż produkt 
zastępowany”. 

2. We wzorze umowy (załącznik nr 3 do specyfikacji) §9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „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 1% niezrealizowanej partii 

towaru, za każdy dzień opóźnienia, 
b/ z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy - w wysokości 15% 

wartości umowy, o której mowa w § 2 ust. 1- za każdy przypadek niewykonania albo 
nienależytego wykonania umowy”. 

3. We wzorze umowy (załącznik nr 3 do specyfikacji) §9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „W 
przypadku dostawy wadliwego pod względem ilości lub jakości przedmiotu niniejszej 
umowy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy terminy, o których mowa w § 3 ust. 9 i § 3 
ust. 10 na wymianę na towar wolny od wad lub uzupełnienie braków. Po upływie tych 
terminów Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy, z prawem żądania kary 
umownej, o której mowa w ust. 1 lit. b. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone 
na piśmie, w terminie do 7 dni roboczych od dnia upływu terminu o którym mowa w 
zdaniu pierwszym”. 

4. We wzorze umowy (załącznik nr 3 do specyfikacji) §9 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „W 
przypadku, jeżeli Zamawiający nie dokona zapłaty Wykonawcy w terminie ustalonym w 
§ 4 ust.2, zobowiązany jest do zapłacenia ustawowych odsetek za każdy dzień 
opóźnienia”. 

5. We wzorze umowy (załącznik nr 3 do specyfikacji) §2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia 
umowy, lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizacje 
zamówienia (§ 2 ust. 1) z zastrzeżeniem ust. 2”.  

6. We wzorze umowy (załącznik nr 3 do specyfikacji) §2 ust.7 otrzymuje brzmienie: 
„Poszczególne dostawy będą realizowane zgodnie z § 3 umowy”. 

7. We wzorze umowy (załącznik nr 3 do specyfikacji) §10 ust.2 otrzymuje brzmienie: 
„Istotne zmiany treści Umowy mogą wynikać z następujących okoliczności:, 
- gdy zmianie ulegnie cena poszczególnych produktów w związku z wydaniem 
obwieszczenia, o którym mowa w § 2 ust. 10, a w konsekwencji zmianie ulegnie cena 
jednostkowa produktu będącego przedmiotem umowy i określonym w obwieszczeniu. 
- w przypadku zmiany wyrobu będącego przedmiotem umowy, o którym mowa w §8 ust. 
3. 
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  8. Pkt IV.3) Ogłoszenia o zamówieniu otrzymuje brzmienie: „Gdy zmianie ulegnie cena  
poszczególnych produktów w związku z wydaniem obwieszczenia, o którym mowa w § 
2 ust. 10, a w konsekwencji zmianie ulegnie cena jednostkowa produktu będącego 
przedmiotem umowy i określonym w obwieszczeniu oraz w przypadku zmiany wyrobu 
będącego przedmiotem umowy, o którym mowa w §8 ust. 3”. 

 
 

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert: 
 Termin i miejsce składania ofert. 
Oferty należy składać nie później niż do dnia 21 czerwca 2013r. godz. 10:00. na 
adres: Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 
Kraków, budynek nr 4 Administracja, w Sekretariacie. 
Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku od 730 – 1500. Oferty złożone po 
terminie nie będą otwierane. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została 
złożona po terminie. 
Termin i miejsce otwarcia ofert. 
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 21 czerwca 2013r. o godz. 10:15 w budynku 
Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4, Administracja. 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwy (firmy) oraz adresy 
Wykonawców, a także informacje dotyczące cen. 

                                                                                           
 
                                                                                        Z poważaniem,  
                                                                                                  
 
                                                                           mgr Teresa Zalewińska-Cieślik 
                                                                                            Dyrektor                 
                                                                   Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 

 

 

 

 

 

 

 

 


