
 
________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
Dawniej: Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 
30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 
NIP: 677-17-03-375, REGON: 351194736, KRS: 0000038598 
Tel.: 12-428-73-04, fax.: 12-425-12-28, e-mail: office@kcr.pl 

Kraków, dn. 25.02.2022 r. 
Dotyczy:  Dostawa endoprotez oraz innych implantów. 

Znak postępowania A.I.271.1.1.2022. 
 

WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU 
 

I. 

PYTANIE I ODPOWIEDŹ 

 
Działając zgodnie z treścią art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje, że 
w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie od Wykonawcy. Treść pytania w oryginalnym brzmieniu 
wraz z odpowiedzią udzieloną przez Zamawiającego znajdują się poniżej. 
 
Pytanie:  
Pytanie do odpowiedzi na pytania udzielonych przez Zamawiającego z dnia 18.02.2022 r. - II Modyfikacja 
wzoru umowy – wymóg dot. floty tj.  
W związku z tym, że Zamawiający jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, tj. 
jednostką sektora finansów publicznych. Nie jest jednostką samorządu terytorialnego, o czym mowa w art. 
68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 110). W związku z tym faktem, Zamawiający wskazał na niepoprawną podstawę prawną wprowadzenia 
obowiązku wykorzystania floty pojazdów samochodowych do realizacji zamówienia, która musi posiadać co 
najmniej 10% udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym. Zwracamy 
uwagę, że ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych nie nakłada na Zamawiającego ww. 
obowiązku. Wprowadzony obowiązek jest nadmiarowy. Ustawodawca zdawał sobie sprawę, że wymóg ten 
nie może być wszędzie stosowany ze względu na konieczność racjonalizacji wydatków z środków 
publicznych. Nie każdy Zamawiający ma taki obowiązek. W przedmiotowym postępowaniu prowadzonym 
przez Zamawiającego nie ma takiego obowiązku, a wprowadzone postanowienie jedynie znacząco zwiększy 
ceny przedstawione przez wykonawców. W niniejszym postępowaniu mają zastosowanie przepisy art. 68a -
68e, które ograniczają zakres stosowania ustawy do Zamawiających określonych w art. 4 oraz 5 ustawy Pzp 
oraz jedynie do następujących przypadków: 
Art.  68b.   
Przepisy art. 68a stosuje się do zamówień: 
1) o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, udzielanych na podstawie umowy sprzedaży, leasingu, 
najmu lub dzierżawy z opcją zakupu pojazdu samochodowego udzielaną przez zamawiającego, jeżeli do 
udzielenia tych zamówień mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych; 
2) których przedmiotem są usługi w zakresie drogowego publicznego transportu zbiorowego o wartości 
przekraczającej wartość progową określoną w art. 5 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i 
drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 
1107/70 (Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007, str. 1, z późn. zm.); 
3) o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, jeżeli do udzielenia tych zamówień mają zastosowanie 
przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, i których przedmiotem są usługi 
oznaczone następującymi kodami Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), o których mowa w załączniku I 
do rozporządzenia (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. UE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z późn. zm.): 
a) CPV 60112000-6, w zakresie publicznego transportu drogowego, 
b) CPV 60130000-8, w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób, 
c) CPV 60140000-1, nieregularny transport osób, 
d) CPV 90511000-2, wywóz odpadów, 
e) CPV 60160000-7, drogowy transport przesyłek pocztowych, 
f) CPV 60161000-4, w zakresie transportu paczek, 
g) CPV 64121100-1, dostarczanie poczty, 
h) CPV 64121200-2, dostarczanie paczek. 
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Mając na uwadze powyższe zwracamy się z pytaniem, czy wobec braku ustawowego obowiązku 
wynikającego z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych i możliwości otrzymania znacząco 
droższych ofert w postępowaniu, Zamawiający wykreśli postanowienie §14 ust. 1 i 2 ze wzoru umowy.  
Odpowiedź:   
Odwołanie do art. 35 ust. 2 wskazuje na jednostkę samorządu terytorialnego, a więc także województwo 
i określone w ustawie o samorządzie województwa zadania własne. Jednostka samorządu terytorialnego 
sama nie wykonuje zadań tylko tworzy wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne oraz może 
zawierać umowy z innymi podmiotami. Szpital, jest wojewódzką jednostką organizacyjną posiadającą 
osobowość prawną i przy jego pomocy województwo jako jednostka samorządowa wykonuje swoje zadania 
w zakresie promocji i ochrony zdrowia. Pojęcie wojewódzkich jednostek organizacyjnych określa art. 47 
ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Ponieważ Szpital posiada osobowość 
prawną, wprowadzając do warunków zamówienia warunek przewidziany w art. 68 ust. 3 posłużono się 
opinią Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju Technologii Pana Szymona Kobylińskiego ówczesnego 
Ministerstwa Energi, obecnie Dyrektora Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej w 
Ministerstwie Klimatu i Środowiska, które zastąpiło Ministerstwo Energii. Szpital wystąpi o zajęcie 
stanowiska co do aktualności opinii Departamentu. Na dzień dzisiejszy nie ma jednak podstaw do negowania 
zasadności tej opinii.  
 

II. 

MODYFIKACJA SWZ 

 
Działając zgodnie z treścią art. 137 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji 

wzoru umowy. 
 
Zmianie ulega § 5 ust. 2 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie: 
 
„2. Należność za dostawę, ustalona na podstawie ilości dostarczonego towarów i cen określonych 
w załączniku nr 1 do umowy będzie płatna przelewem w terminie do 45 dni od daty wystawienia 
faktury, wystawionej na Małopolski Szpital Ortopedyczno – Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława 
Frańczuka, 30 – 224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 lub za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 
Fakturowania PEF. Faktury będą przedkładane Zamawiającemu najwcześniej w dniu realizacji 
zamówienia”. 

 
Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

 
Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny 

im. prof. Bogusława Frańczuka 




