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Postępowanie nr: DZP/PN/71/32/2020 
Warszawa, dnia 12.01.2021 r. 

 
Do wszystkich zainteresowanych 

 
O D P O W I E D Z I 

na zapytania w sprawie SIWZ 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące zapisów specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.) w trybie 
przetargu nieograniczonego na: 

Zakup i sukcesywna dostawa środków ochrony osobistej  
dla Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. 

 
Zapytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego są następujące:  
 

1. W związku z ogłoszeniem DZP/PN/71/32/2020 zwracam się z zapytaniem dotyczącym Pakietu nr 
6 poz. 2: Czy zamawiający dopuści komplet chirurgiczny z tkaniny SMS 35 gr/m2 w kolorze 
niebieskim? 
Odpowiedz: Dopuszcza się kolor niebieski i gramaturę 35 g/m2 z zachowaniem pozostałych 
warunków SIWZ. 

2. Pakiet nr 1 poz. 1 Wnosimy o dopuszczenie w pozycji nr 1 wkładu jednorazowego 1 litrowego 
typu Serres na wydzielinę, kompatybilnego ze ssakami Medela. Wkłady Serres posiadają 
zintegrowaną pokrywę z dwoma portami : portem do pacjenta i portem do połączenia 
szeregowego, uchwyt do wygodnego demontażu, zintegrowany filtr antybakteryjny i 
przeciwprzelewowy (hydrofobowy), łącznik kątowy zabezpieczający przed zamknięciem światła 
drenu pacjenta. Wymiana wkładów odbywa się bez konieczności odłączenia źródła ssania. 
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza zaoferowany produkt. 

3. Pakiet nr 1 poz. 2 Wnosimy o dopuszczenie w pozycji nr 2 wkładu jednorazowego 2 litrowego 
typu Serres na wydzielinę, kompatybilnego ze ssakami Medela. Wkłady Serres posiadają 
zintegrowaną pokrywę z dwoma portami : portem do pacjenta i portem do połączenia 
szeregowego, uchwyt do wygodnego demontażu, zintegrowany filtr antybakteryjny i 
przeciwprzelewowy (hydrofobowy), łącznik kątowy zabezpieczający przed zamknięciem światła 
drenu pacjenta. Wymiana wkładów odbywa się bez konieczności odłączenia źródła ssania. 
Oferowane przez Nas wkłady są doskonale znane Zamawiającemu ponieważ realizowaliśmy już 
dostawy w/w wkładów do Instytutu Psychiatrii i Neurologii w ramach umów przetargowych. 
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza zaoferowany produkt. 

4. Pakiet nr 1 poz. 3 Wnosimy o dopuszczenie w pozycji nr 3 zbiornika wielorazowego użytku 1 
litrowego do wkładów jednorazowych, kompatybilnego z zaoferowanymi wkładami, wykonanego z 
poliwęglanu, z portem do połączenia podciśnienia umieszczonym na zbiorniku umożliwiającym 
zmianę wkładu bez odłączania drenu. 
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza zaoferowany produkt. 

5. Pakiet nr 1 poz. 4 Wnosimy o dopuszczenie w pozycji nr 4 zbiornika wielorazowego użytku 2 
litrowego do wkładów jednorazowych, kompatybilnego z zaoferowanymi wkładami, wykonanego z 
poliwęglanu, z portem do połączenia podciśnienia umieszczonym na zbiorniku umożliwiającym 
zmianę wkładu bez odłączania drenu. 
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza zaoferowany produkt. 

6. Formularza Oferty Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za wystarczające załączenie w 
formularzu ofertowym i cenowym tylko tych pakietów na które Wykonawca składa ofertę? Pozytywna 
odpowiedź ułatwi sporządzenie oferty oraz znacznie ograniczy jej objętość. 
Odpowiedz: Tak, Zamawiający potwierdza, iż w formularzu ofertowym i cenowym należy 
wypełnić i załączyć tylko te pakiety na które składana jest oferta.  

7. Dotyczy §5 ust.4 wzoru umowy Prosimy o określenie terminu maksymalnego czasu oczekiwania 
na usunięcie niezgodności dostawy na min. 5 dni roboczych. Reklamację będziemy realizować jak 
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najszybciej, ale rzeczywiste warunki to uznanie zasadności reklamacji, co wiąże się z wizytą 
Przedstawiciela oraz wysyłka. 
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

8. Dotyczy § 6 kary umowne Wnosimy o modyfikację § 6 ust. 2 na zapis tj: Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną: 

a) w wysokości 0,5 % wartości netto partii / wyrobów medycznych dostarczanej na podstawie 
zamówienia …. ] 

b) w wysokości 0,5 % wartości netto wadliwej partii wyrobów medycznych …….] 
Odpowiedz: § 6 ust 2 otrzymuje brzmienie: „2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
a)w wysokości 1 % wartości netto partii wyrobów medycznych dostarczanej na podstawie 
zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 5 umowy, za każde 24 godziny opóźnienia w realizacji 
zamówienia, licząc od terminów wynikającego ze wskazanych postanowień umowy, b)w 
wysokości 1 % wartości netto wadliwej partii wyrobów medycznych za każdy dzień opóźnienia w 
wymianie wadliwych wyrobów medycznych na pozbawione wad.”. 

9. Dotyczy zapisów SIWZ – brak przynależności do grupy kapitałowej Prosimy o potwierdzenie, 
iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, 
który nie należy do żadnej grupy kapitałowej przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. 
Oczywiście w przypadku  jeśli nastąpi jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku 
postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie ona powodowała obowiązek aktualizacji 
takiego oświadczenia po stronie wykonawcy. 
Odpowiedz: Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy 
kapitałowej należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP. 

10. PAKIET NR 6 Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów 
chirurgicznych wykonanych z włókniny polipropylenowej typu SMS, pozostałe parametry 
spełnione. 
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza zaoferowany produkt. 

11. WZÓR UMOWY - Załącznik nr 6 do SIWZ wnosimy o wprowadzenie do umowy Załącznik nr 6 
do SIWZ nowego paragrafu regulujące skutki wystąpienia siły wyższej mającej wpływ na 
realizacje obowiązków wynikających z łączącej strony umowy. Proponowane brzmienie: 
Siła Wyższa 
1. Strony umowy zgodnie z postanawiaja, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z 

działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk 
żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie 
mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania 
umowy (siła wyższa).  

2. Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły 
wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i 
ustaniu działania siły wyższej.  Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na 
wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, i 
środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić.  

3. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana 
do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim 
zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich 
działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie 
siły wyższej.  

4. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na 
czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. 
obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres 
działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień  w wykoananiu umowy na skutek 
działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzinaych kar umownych ani nie 
obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwenycjnych.  

5. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej 
utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda 
ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmastowym w części objętej działaniem 
siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności.  
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Wprowadzenie powyższej regulacji pozwoli na jednoznaczne określenie obowiązków stron w 
przypadku wystąpienia siły wyższej. Wskazać bowiem należy, iż siła wyższa traktowana jest jako 
jedna z przesłanek wyłączających odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, a więc również 
umożliwiających wykonawcy uwolnienie się od ponoszenia odpowiedzialności za niewykonanie 
lub niewłaściwe wykonanie tej umowy, w tym za uchybienia terminowi wykonania 
zakontraktowanych prac czy dostaw. Jednakże w celu zapewnienie ochrony interesów obu stron 
umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej wprowadzenie powyższych zapisów pozwoli na 
podjęcie działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków wynikających z tego 
stanu. 

 
2. w sytuacji braku zgody na wprowadzenie do projektu umowy postanowień w zakresie działania 
siły wyższej, o których mowa w pkt 1 niniejszego wniosku, wnosimy o wyrażenie zgody bądź 
dopuszczenie takiej możliwości przez Zamawiającego na jednoczesne zawarcie w momencie 
podpisania umowy o udzielenie zamówienia  publicznego aneksu modyfikującego postanowienia 
umowy w zakresie terminów dostaw tzw. asortymentu krytycznego obejmującego środki ochrony 
indywidualnej w powszechnym rozumieniu tego słowa służące do walki z pandemią wirusa 
COVID – 19 zgodnie z dostępnością towarów, wyłączającego odpowiedzialność Wykonawcy za 
opóźnienia w dostawie ww. towaru (tj. w zakresie przewidzianych kar umownych oraz pokrywania 
ewentualnych kosztów zakupów interwencyjnych) oraz wprowadzającego ewentualną możliwość 
modyfikacji ceny ww. produktów i  w razie nieosiągnięcia porozumienia w zakresie ceny – 
wprowadzającego możliwość rozwiązania umowy z zachowaniem miesięcznego okresu 
wypowiedzenia. Z uwagi na trudną oraz dynamicznie zmieniającą sytuację na rynku wyrobów 
medycznych w zw. z pandemią wirusa COVID – 19 Wykonawca nie jest w stanie ocenić na 
etapie składania oferty i zawierania umowy, czy w zw. z ww. okolicznościami będzie w stanie w 
sposób pełny i terminowy realizować umowę o zamówienie publiczne przez cały okres jej 
obowiązywania. Sytuacja na rynku wyrobów medycznych jest tak dynamiczna, że informacje od 
producentów oraz dostawców o dostępności produktów stanowiących środki ochrony 
indywidualnej w powszechnym rozumieniu tego słowa służące do walki z pandemią wirusa 
COVID – 19 zmieniają się niekiedy z dnia na dzień. Jest to związane z drastycznym wzrostem 
zapotrzebowania na te produkty, ograniczeniami produkcyjnymi, niedostępnością surowców, z 
których są produkowane środki ochrony indywidualne oraz nagłymi decyzjami politycznymi władz 
państw na całym świecie przez które przebiegają sieci dystrybucyjne (np. konfiskata kontenerów 
z produktami stanowiącymi środki ochrony indywidualnej).  

W zakresie dopuszczalności zmiany treści umowy o udzielenie zamówienia publicznego już na 
etapie podpisania umowy w zw. z pandemią COVID – 19 wypowiedział się Urząd Zamówień 
Publicznych: „Celem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest 
realizacja potrzeb instytucji zamawiającej poprzez nabycie przez zamawiającego określonego 
rodzaju niezbędnych dla jego funkcjonowania lub realizacji określonych zadań - dostaw, usług lub 
robót budowlanych. Niewątpliwie zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 5 ustawy 
Pzp niweczy ten cel. Z tego też względu niezmiernie istotne jest podejmowanie przez strony 
przyszłej umowy o zamówienie publiczne działań, które pozwoliłyby na uniknięcie 
negatywnych skutków dla postępowania, w postaci nie zawarcia umowy o zamówienie 
publiczne. W tym kontekście należy wskazać, że w przypadku, gdy obie strony, tj. zamawiający i 
wykonawca są zainteresowane zawarciem umowy, ale z uwagi na zmienioną sytuację, nie mogą 
jej zawrzeć na warunkach wskazanych w ofercie, wówczas zasadnym wydaje się rozważenie 
przez strony możliwości zmiany projektu umowy, o ile spełnione będą przesłanki do 
zmiany umowy w trybie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, która zostałaby zawarta w wyniku tego 
postępowania. Działanie takie pozwolić może na dostosowanie warunków realizacji kontraktu do 
zmienionych nadzwyczajnymi zdarzeniami okoliczności. Należy przy tym wskazać, że w ocenie 
Urzędu Zamówień Publicznych, dyspozycja  art. 144 ust. 1 ustawy Pzp może znaleźć 
zastosowanie do zmiany umowy o zamówienie publiczne zarówno w przypadku, gdy 
zdarzenie określone jako przesłanka zmiany umowy, zaistniało przed zawarciem umowy, 
jak i po dacie jej zawarcia. O dopuszczalności zmiany umowy w sprawie zamówienia 
publicznego przed jej zawarciem wypowiedział się Sąd Okręgowy w Nowym Sączu w wyroku z 
dnia 2 czerwca 2005 r. (sygn. III Ca 262/05), w którym wskazano, że nie ma przeszkód, aby 
przepis art. 144 ust. 1 Pzp zastosować odpowiednio po wyborze oferty, a przed podpisaniem 
umowy. Skoro ustawodawca dopuszcza - w określonych sytuacjach - dokonywanie zmian 
postanowień umowy już zawartej, to tym bardziej możliwe są zmiany w przyszłej umowie. W 
konsekwencji, jeżeli zarówno Zamawiający, jak i wykonawca wyrażają wolę zawarcia umowy 
na zmienionych warunkach, a zmiana taka pozostaje w zgodzie z dyspozycją art. 144 ust. 1 
ustawy Pzp, to może ona zostać wprowadzona i uwzględniona jeszcze przed zawarciem 
umowy. Takie działanie pozwoli na realizację zamówienia, tj. zaspokojenie potrzeb zakupowych 
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zamawiającego, a jednocześnie na uniknięcie negatywnych konsekwencji dla wykonawcy (tj. 
utraty wadium), który nie jest w stanie zrealizować zamówienia publicznego na warunkach 
wskazanych w swojej ofercie, z uwagi na wystąpienie nieprzewidywalnych okoliczności” (opinia 
jest dostępna na stronie internetowej UZP pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/strona-
glowna/slider-aktualnosci/przeslanki-zatrzymania-wadium-w-kontekscie-okolicznosci-
wywolanych-panujaca-epidemia-covid-19/interpretacja-i-stosowanie-przeslanek-zatrzymania-
wadium,-o-ktorych-mowa-w-art.-46-ust.-5-ustawy-pzp-w-kontekscie-okolicznosci-wywolanych-
panujaca-epidemia-covid-19).  

Stanowisko wyrażone w piśmie Prezesa UZP znajduje swoje potwierdzenie w treści przepisu art. 
15r ust. 4 i 4a ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych. Na podstawie art. 15r ust. 4a ww. ustawy w przypadku stwierdzenia, że 
okoliczności związane z wystąpieniem pandemii wirusa COVID-19 mogą wpłynąć na należyte 
wykonanie umowy, Zamawiający, w uzgodnieniu z Wykonawcą, może dokonać zmiany umowy 
zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4. Do dnia 24.06.2020 r. ustawodawca nie przewidywał 
obligatoryjnej zmiany umowy. Przepis art. 15r ust. 4 u-COVID-19 w pierwotnym brzmieniu 
dotyczył możliwości zmiany umowy w sprawie zamówienia. Jednakże regulacja ta, w ocenie 
ustawodawcy była niewystarczająca. Jak wynika z uzasadnienia rządowego projektu ustawy o 
dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności 
finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw, IX kadencja, druk sejm. 382, s. 60-61: W projektowanych przepisach proponuje się 
odejście od fakultatywności dokonywania zmiany umowy na rzecz jej obligatoryjności, w sytuacji 
gdy Zamawiający stwierdzi, że okoliczności związane z epidemią COVID-19 wskazane przez 
Wykonawcę mają wpływ na należyte wykonanie umowy. Postulowana zmiana ma na celu 
stworzenie gwarancji, w szczególności dla wykonawców, że postanowienia umów o udzielenie 
zamówień publicznych będą uwzględniały zmianę warunków społeczno-gospodarczych 
wywołaną epidemią COVID-19, która wpływa negatywnie na możliwość wykonania obowiązków 
umownych. W uzasadnieniu projektu ustawy o zmianie ustawy o COVID-19 wskazano, że: 
„Propozycje zawarte w projekcie wpisują się zatem, co do zasady, we wspomniane regulacje z 
zakresu zamówień publicznych, uwzględniają one jednak specyfikę sytuacji społeczno-
gospodarczej wywołanej COVID-19, w tym przede wszystkim konieczność podjęcia szybkich i 
efektywnych działań”.  Dlatego ustawą z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania 
kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o 
uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 
zmieniono art. 15r ust. 4 u.COVID-19 wprowadzając obowiązek zmiany umowy  

Zgodnie z nowym brzmieniem regulacji: Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane 
z wystąpieniem COVID-19: 

1) wpływają na należyte wykonanie umowy w sprawie zamówienia, w uzgodnieniu z wykonawcą 
dokonuje zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 p.z.p. (art. 15r ust. 4 u.COVID-
19); 

2) mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy w sprawie zamówienia, zamawiający, w 
uzgodnieniu z wykonawcą, może dokonać zmiany umowy (art. 15r ust. 4a u.COVID-19)”.  

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ. Zjawisko „siły wyższej” 
jest pojęciem niemożliwym do zdefiniowania i tym samym niemożliwym jest sporządzenie 
zamkniętego katalogu zmian umowy w przypadku zaistnienia okoliczności wystąpienia zjawiska 
siły wyższej. Dlatego w sytuacjach spowodowanych wystąpieniem COVID-19 ustawodawca 
przewidział ustawowy mechanizm zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego, nawet jeśli 
taka możliwość nie była przewidziana w umowie. Art. 15r Ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. ((Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1842) umożliwia Zamawiającemu, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, 
wprowadzenie zmian w umowie w przypadku gdy okoliczności związane z wystąpieniem COVID-
19 wpływają na należyte wykonanie umowy. Brak podstaw do szczegółowego regulowania tej 
kwestii w niniejszej umowie. 

12. Wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i obniżenie ich 
wysokości w następującym zakresie:- § 6, ust. 1. do kwoty 10% wartości netto 
niezrealizowanej części umowy określonej w § 4 ust. 1 umowy, w przypadku odstąpienia od 
umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.  
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

13. Wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i obniżenie ich 
wysokości w następującym zakresie:- § 6, ust. 2. lit a. do kwoty 0,2% wartości netto partii 

https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/przeslanki-zatrzymania-wadium-w-kontekscie-okolicznosci-wywolanych-panujaca-epidemia-covid-19/interpretacja-i-stosowanie-przeslanek-zatrzymania-wadium,-o-ktorych-mowa-w-art.-46-ust.-5-ustawy-pzp-w-kontekscie-okolicznosci-wywolanych-panujaca-epidemia-covid-19
https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/przeslanki-zatrzymania-wadium-w-kontekscie-okolicznosci-wywolanych-panujaca-epidemia-covid-19/interpretacja-i-stosowanie-przeslanek-zatrzymania-wadium,-o-ktorych-mowa-w-art.-46-ust.-5-ustawy-pzp-w-kontekscie-okolicznosci-wywolanych-panujaca-epidemia-covid-19
https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/przeslanki-zatrzymania-wadium-w-kontekscie-okolicznosci-wywolanych-panujaca-epidemia-covid-19/interpretacja-i-stosowanie-przeslanek-zatrzymania-wadium,-o-ktorych-mowa-w-art.-46-ust.-5-ustawy-pzp-w-kontekscie-okolicznosci-wywolanych-panujaca-epidemia-covid-19
https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/przeslanki-zatrzymania-wadium-w-kontekscie-okolicznosci-wywolanych-panujaca-epidemia-covid-19/interpretacja-i-stosowanie-przeslanek-zatrzymania-wadium,-o-ktorych-mowa-w-art.-46-ust.-5-ustawy-pzp-w-kontekscie-okolicznosci-wywolanych-panujaca-epidemia-covid-19
https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/przeslanki-zatrzymania-wadium-w-kontekscie-okolicznosci-wywolanych-panujaca-epidemia-covid-19/interpretacja-i-stosowanie-przeslanek-zatrzymania-wadium,-o-ktorych-mowa-w-art.-46-ust.-5-ustawy-pzp-w-kontekscie-okolicznosci-wywolanych-panujaca-epidemia-covid-19
https://sip.lex.pl/#/document/18966440?unitId=art(15(r))ust(4)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/19001628?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18966440?unitId=art(15(r))ust(4)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17074707?unitId=art(144)ust(1)pkt(3)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18966440?unitId=art(15(r))ust(4)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18966440?unitId=art(15(r))ust(4(a))&cm=DOCUMENT
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wyrobów medycznych dostarczanej na podstawie zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 5 
umowy, za każde 24 godziny opóźnienia w realizacji zamówienia, licząc od terminów 
wynikającego ze wskazanych postanowień umowy; 
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

14. wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i obniżenie ich 
wysokości w następującym zakresie:- § 6, ust. 2. lit b. do kwoty 0,2% wartości netto wadliwej 
partii wyrobów medycznych za każdy dzień opóźnienia w wymianie wadliwych wyrobów 
medycznych na pozbawione wad.  
Odpowiedz: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8 niniejszego pisma. 

15. wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i obniżenie ich 
wysokości w następującym zakresie:- § 6, ust. 3.  W przypadku trzykrotnego popadnięcia w 
opóźnienie przy realizacji zamówień, o którym mowa w § 3 ust. 5 umowy, lub wymianie wadliwej 
partii wyrobów medycznych Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu 
wypowiedzenia z zachowaniem prawa do naliczenia kary umownej w wysokości 5% wartości 
netto niezrealizowanej części umowy, określonej w § 4 ust. 1 umowy.  
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

16. Pakiet 6 poz.2 Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, Państwa 
zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnych ofert na wydzielony asortyment w pakiecie. 
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

17. Pakiet 6 poz.2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompletów chirurgicznych wykonanych z 
włókniny SMMS o gramaturze 43g/m2. 
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza zaoferowany produkt. 

18. Pakiet 6 poz.2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompletów chirurgicznych w rozmiarach 
m-xxl, SPEŁNIAJĄCYCH NORMĄ 13795-1. 
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza zaoferowany produkt. 

19. Pakiet 6, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 35g/m2? 
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza zaoferowany produkt z zachowaniem pozostałych 
wymagań SIWZ. 

20. Pakiet 6, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS? 
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza zaoferowany produkt z zachowaniem pozostałych 
wymagań SIWZ. 

21. Pakiet 6, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny typu SMS o 
gramaturze 35g/m2? 
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza zaoferowany produkt z zachowaniem pozostałych 
wymagań SIWZ. 

22. Pakiet 6, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści ubranie dostępne tylko w kolorze niebieskim? 
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza zaoferowany produkt z zachowaniem pozostałych 
wymagań SIWZ. 

23. pakiet 6 , poz. 1 Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym 
oferty prosimy o wydzielenie z pakietu  6, poz. 1  i utworzenie z niej osobnego zadania. Ponadto 
prosimy o dopuszczenie fartuchów o gramaturze 35 g/m2 
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza zaoferowany produkt z zachowaniem pozostałych 
wymagań SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do oddzielnego pakietu. 

24. Półmaski filtrujące FFP3 i FFP2 spełniające wymagania europejskiej normy EN 
149:2001+A1:2009 w przypadku użycia w środowisku medycznym, czyli w Szpitalach lub 
innych jednostkach o podobnym charakterze, powinny dodatkowo spełniać wymogi ustawy o 
wyrobach medycznych i Dyrektywy Rady 93/42/EWG. Jako przedmioty dopuszczone do użycia w 
tym środowisku powinny we właściwy sposób zostać zgłoszone jako wyroby medyczne do 
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Wyrobów Biobójczych w 
Warszawie, a także powinny być zgodne z  obowiązującymi przepisami prawnymi tj: 

1. Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych 

2. RORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań 
zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych, 
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3. ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425 z dnia 9 
marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz w normie EN 
149:2001+A1:2009 

4. Dyrektywą Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych oraz 
w normą EN14683:2019+AC:2019. 

W związku z powyższym półmaski filtrujące FFP2 i FFP3 przeznaczone do użycia w 
środowisku medycznym powinny być zgłoszone do Urzędu jako wyrób medyczny klasy I 
spełniający regułę 1. Zgodnie z cytowaną wyżej Dyrektywą Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 
1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych w załączniku nr 1 pkt.8.1 szczegółowo wskazano, iż 
wyroby medyczne muszą spełniać wymóg czystości mikrobiologicznej. tj.   

8.1. Wyrób oraz procesy jego produkcji muszą być projektowane tak, aby eliminować lub 
najbardziej ograniczyć, zagrożenie infekcji pacjenta, użytkownika i osób trzecich.  

Konstrukcja musi być łatwa w obsłudze i, w miarę potrzeby, minimalizować skażenie wyrobu 
przez pacjenta i odwrotnie podczas używania. 

W konsekwencji tego przepisu norma EN 14683 przewiduje takie badanie. Odpowiednie 
regulacje w zakresie czystości biologicznej wynikają z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA 
z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności 
wyrobów medycznych, a zawarte są w załączniku nr 1 do rozporządzenia w szczególności:  

7.2. Wyroby medyczne muszą być zaprojektowane, wytworzone i opakowane w sposób 
minimalizujący ryzyko zanieczyszczenia lub skażenia, na jakie mogą być narażone osoby 
podczas transportu, przechowywania i używania wyrobów medycznych, w tym pacjenci, z 
uwzględnieniem przewidzianego  zastosowania wyrobów medycznych. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na tkanki narażone na kontakt oraz na czas i częstość kontaktu. 
Odpowiedz: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietów nr 4 i 5, 
który otrzymuje brzmienie: 
Dotyczy Pakietów nr 4 i 5: Wyrób o cechach ochronnych, chroniący przed aerozolami w tym 
bioaerozolami, powinien zapewniać zgodność z wymaganiami zasadniczymi Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE)  2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej, w tym co 
najmniej jednej z wymienionych norm lub regulacji: EN 149:2001+A1:2009 (UE)  
Półmaska filtrująca powinna osłaniać usta, nos i brodę użytkownika. Powinna być wykonana z 
układu włóknin filtracyjnych i osłonowych trudnopalnych.  
Podstawowe elementy półmaski filtrującej: 

 zacisk nosowy, lub odpowiednio wyprofilowana część nosowa czaszy półmaski, 

 zawór wydechowy – (opcjonalnie), 

 taśmy nagłowia wykonane z gumy pasmanteryjnej lub lateksowej lub innego materiału 
tekstylnego, 

 zapinki taśm nagłowia – (opcjonalnie).  
Półmaska filtrująca powinna być oznakowana zgodnie z wymaganiami normy stanowiącej 
podstawę wykazania jej właściwości ochronnych (np. w EN numer normy, nazwa półmaski, klasa 
ochrony, dane producenta).  

25. Pakiet nr 4,5 Mając na uwadze powyższe, zwracamy się z zapytaniem, czy w związku z tym, że 
półmaski filtrujące FFP2 i FFP3, będące przedmiotem powyższego postepowania będą używane 
w środowisku medycznym, Zamawiający oprócz normy EN 149:2001+A1:2009 wymaga również 
spełnienia wymogów ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r i Dyrektywy rady 
93/42/EWG oraz normy  EN14683:2019+AC:2019 ? 
Odpowiedz: Zamawiający nie wymaga, aby produkt był zarejestrowany jako wyrób medyczny. 
Wymaga się spełnienia powyższej normy. 

26. Pakiet nr 4,5 W związku z panującą sytuacją epidemiczną w kraju, zwracamy się z zapytaniem 
czy Zamawiający wymaga półmasek FFP2 i FFP3 posiadających badania o potwierdzonej 
skuteczności filtracji na poziomie cząsteczki koronawirusa? 
Odpowiedz: Zamawiający nie wymaga. 

27. Pakiet nr 4,5 Czy Zamawiający zgodnie z Dyrektywą Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 
w celu zachowania czystości biologicznej oraz zapobiegania zakażeniom krzyżowym, wymaga 
półmaski w opakowaniu jednostkowym? Czy Zamawiający w celu prawidłowego użyłkowania 
półmaski gwarantującego właściwą ochronę wymaga na każdym opakowaniu jednostkowym 
nadrukowania instrukcji użytkowania?  
Odpowiedz: Zamawiający wymaga pakowania: 
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W zakresie Pakietu nr 4: opakowania indywidualne po 5 sztuki oraz w opakowanie zbiorcze nie 
większe niż 100 szt. Zamawiający wymaga, aby na każdej półmasce nadrukowane było 
oznaczenie produktu, nazwa, rodzaj spełnionej normy, znak CE, symbol umożliwiający 
identyfikację producenta. 
W zakresie Pakietu nr 5: opakowanie zbiorcze nie większe niż 100 szt. Zamawiający wymaga, 
aby na każdej półmasce nadrukowane było oznaczenie produktu, nazwa, rodzaj spełnionej 
normy, znak CE, symbol umożliwiający identyfikację producenta. 

28. Pakiet nr 4,5 Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga zgodnie z 
ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425 z dnia 9 
marca 2016 r. i normą EN 149+A1:2010, oznaczenia w sposób czytelny i trwały na każdej 
pojedynczej półmasce filtrującej tzn.: nazwy, znaku handlowego lub innego elementu 
identyfikującego producenta, znakowania identyfikującego typ maski, CE z numerem jednostki  
certyfikującej, oraz numer i rok publikacji niniejszej normy? 
Odpowiedz: Zamawiający wymaga, aby na każdej półmasce nadrukowane było oznaczenie 
produktu, nazwa, rodzaj spełnionej normy, znak CE, symbol umożliwiający identyfikację 
producenta. 

29. Pakiet nr 4,5 Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający w przypadku wątpliwości, że 
zaoferowany produkt spełnia wymagania SIWZ wezwie oferentów pod karą odrzucenia oferty do 
dostarczenia bezzwrotnych próbek, certyfikatów, deklaracji zgodności ? 
Odpowiedz: Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwanie Wykonawcy do przedstawienia 
próbki oferowanego przedmiotu zamówienia do potwierdzenie niniejszego produktu z opisem 
przedmiotu zamówienia. Wezwanie Wykonawcy do przedstawienia oświadczeń, dokumentów, 
certyfikatów itp. Zgodnie z zapisami SIWZ. 

30. Pakiet nr 4,5 W związku z opisem w SIWZ przedmiotu zamówienia zwracamy się z prośbą o 
doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga półmasek FFP2 i FFP3 odpowiednich do 
przedłużonych procedur – o możliwości użytkowania do 8 godzin? 
Odpowiedz: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 

31. Pakiet nr 4,5 Czy Zamawiający w celu prawidłowego użyłkowania półmaski gwarantującego 
właściwą ochronę wymaga, aby półmaska posiadała zacisk nosowy lub odpowiednio 
wyprofilowaną część nosową czaszy, oraz posiadały dodatkowo piankową uszczelkę dla 
zapewnienia lepszej szczelności ? 
Odpowiedz: Tak. 

32. Pakiet 6, poz. 1 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie fartuchów z pakietu 6 i utworzenie 
oddzielnego pakietu na tą pozycję oraz dopuszczenie fartuchów o nieznacznie różniącej się 
gramaturze 35g/m2, spełniających pozostałe wymogi SIWZ. 
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza zaoferowany produkt z zachowaniem pozostałych 
wymagań SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do oddzielnego pakietu. 

33. Pytania do wzoru umowy Wnosimy o modyfikację § 3 projektu umowy poprzez dodanie do 
niego ust. 8 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." 
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje  postanowienia wskazane we wzorze  
umowy w powyższym zakresie. Wystąpienie wirusa SARS-CoV-2  powoduje, że Zamawiający 
zobowiązany jest zabezpieczyć personel medyczny między innymi w środki ochrony osobistej, 
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wyroby medyczne w większym zakresie, niż dotychczas. Wykonawca zna łączną wartość umowy 
(wynagrodzenia wykonawcy), które zostanie ustalone na podstawie cen jednostkowych 
oferowanych przez Wykonawcę (§ 4 umowy). Dlatego też Zamawiający ustalił w umowie system 
zamówień jednostkowych, uzależnionych od jego bieżących potrzeb (§ 3 ust. 3). Ponadto, 
szczególne regulacje chroniące Wykonawcę w związku z wystąpieniem wpływu COVID-19 na 
należyte wykonanie umowy określa art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z 
późn. zm.). W związku z powyższym, mając na uwadze zachowanie ciągłości bezpieczeństwa 
personelu medycznego Zamawiającego, Zamawiający nie ma możliwości zaakceptować 
propozycji zmiany umowy.  

34. Pytania do wzoru umowy Wnosimy o modyfikację § 4 ust. 3 projektu umowy poprzez dodanie 
do jego treści in fine: „zmiana taka następować będzie automatycznie i dla swojej ważności nie 
wymaga zawarcia aneksu.” 
Odpowiedz: Mając na uwadze brzmienie § 8 ust. 2 lit. d w zw. z ust. 3, należy wskazać, że 
zmiana umowy może nastąpić tylko wtedy, gdy zaistniała zmiana ma wpływ na koszty wykonania 
przedmiotu umowy, a ciężar dowodu obciąża Wykonawcę. Stąd nie jest możliwe wprowadzenie 
automatycznej zmiany bez obowiązku zawarcia aneksu. Zamawiający nie wyraża zgody i 
podtrzymuje zapisy wzoru umowy w powyższym zakresie. 

35. Pytania do wzoru umowy Wnosimy o modyfikację § 4 projektu umowy poprzez dodanie niego 
ust. 11 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. 
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje postanowienia  projektu umowy w 
powyższym zakresie. Ryzyko kursowe leży po stronie Wykonawcy i Wykonawca winien je 
wkalkulować w cenę wskazywaną w ofercie, w przeciwnym wypadku należałoby wprowadzić 
obciążenie ryzykiem kursowym Zamawiającego nie tylko w przypadku kursu dolara, ale i innych 
walut obcych. 

36. Pytania do wzoru umowy Wnosimy o modyfikację § 5 ust. 4 projektu umowy poprzez 
wydłużenie terminu realizacji reklamacji do 5 dni roboczych. UZASADNIENIE Zamawiający, jako 
podmiot uprawniony do właściwie jednostronnego kształtowania treści umowy o zamówienie 
publiczne, nie może swego prawa podmiotowego nadużywać. Kształtując treść umowy, musi 
mieć na uwadze ograniczenia wynikające z art. 3531 KC, a także zasady prawa cywilnego, 
wynikającej z art. 5 KC, zgodnie z którą nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby 
sprzeczny ze społeczno - gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia 
społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywania 
prawa i nie korzysta z ochrony. (Zobacz wyrok z dnia 27 marca 2014 r. KIO 487/14 podobnie KIO 
897/15 oraz SO w Lublinie w Wyroku z dnia 20 sierpnia 2014 sygn. II Ca 450/14). 
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę. 

37. Pytania do wzoru umowy Wnosimy o modyfikację § 6 ust. 1 i 2 projektu umowy poprzez 
obniżenie przewidzianych nimi kar umownych do wysokości:  

a. 5% wartości niezrealizowanego przedmiotu umowy w ust. 1; 
b. 0,5% wartości zamówionego a niedostarczonego towaru za każdy dzień roboczy 
zwłoki w ust. 2 lit. a); 
c. 0,5% wartości towaru reklamowanego za każdy dzień roboczy zwłoki w ust. 2 lit. b). 
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 dominującej 
organizatora przetargu i uprzywilejowanie pozycji Zamawiającego wobec Wykonawcy, 
polegające na nałożeniu w SIWZ rażąco wygórowanych kar umownych na Wykonawcę. 

Odpowiedz: § 6 ust 2 otrzymuje brzmienie: „2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
a)w wysokości 1 % wartości netto partii wyrobów medycznych dostarczanej na podstawie 
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zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 5 umowy, za każde 24 godziny opóźnienia w realizacji 
zamówienia, licząc od terminów wynikającego ze wskazanych postanowień umowy, b)w 
wysokości 1 % wartości netto wadliwej partii wyrobów medycznych za każdy dzień opóźnienia w 
wymianie wadliwych wyrobów medycznych na pozbawione wad.". Pozostałe zapisy projektu 
umowy § 6 pozostają bez zmian. 

38. Pytania do wzoru umowy Wnosimy o wykreślenie § 6 ust. 4 projektu umowy. 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. 
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje  postanowienia projektu umowy w 
powyższym zakresie. Art. 15r

1 
 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ma zastosowanie również do 
postanowień niniejszej umowy. Cytowany artykuł stanowi, że: „ 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. Należy mieć jednak na uwadze to, że umowa 
jest zawierana na okres 24 miesięcy, termin otwarcia ofert wyznaczono na 19 stycznia 2021, i 
tym samym nie można przewidzieć, czy przez cały okres obowiązywania umowy trwać będzie 
stan zagrożenia epidemicznego/stan epidemii. Stąd nie można z góry określić, że § 6 ust. 4 
umowy jest postanowieniem nieważnym z mocy prawa. 

39. Pytania do wzoru umowy Wnosimy o modyfikację § 8 ust. 2 lit. a) projektu umowy poprzez 
dookreślenie przykładowych zmian „korzystnych dla Zamawiającego”. UZASADNIENIE: Zgodnie 
z zaleceniami Komisji Europejskiej zawartymi w dokumencie „Zamówienia publiczne – porady dla 
osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczących unikania najczęstszych 
błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskiego funduszu strukturalnego i 
inwestycyjnych: (s. 38 i 39) „Odpowiednio przygotowana specyfikacja powinna być łatwa do 
zrozumienia dla oferenta i dla zainteresowanych stron.” Powyższe zalecenia należy stosować w 
każdym postępowaniu, nie tylko tych, które są realizowane z udziałem środków z POIŚ. (E. 
Grabowska-Szweicer, I. Granecka, P. Granecki Postępowanie wykonawcy w zamówieniach 
publicznych. Komentarz praktyczny, tryby zamówieniowe, dokumenty przetargowe, 
postępowanie odwoławcze wyd. 1, rok 2018, wydawnictwo C.H. Beck). 
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje postanowienia projektu umowy  
w powyższym zakresie. 

40. Pytania do wzoru umowy Wnosimy o modyfikację § 8 ust. 3 projektu umowy poprzez nadanie 
mu następującej treści: „Zmiany umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności, z zastrzeżeniem wyjątków umową przewidzianych. Ciężar dowodu wpływu 
powyższych zmian na koszty wykonania przedmiotu umowy obciąża Wykonawcę.” 
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje postanowienia projektu umowy  
w powyższym zakresie. 

41. Pytania do wzoru umowy Wnosimy o wykreślenie § 11 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 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytiobsgyydeltqmfyc4njtg43dimbtg4
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wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej.” 
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje postanowienia projektu umowy  
w powyższym zakresie. Nie każdy Wykonawca ma możliwość zapoznania się ze wszystkimi 
regulacjami ustawowymi/przepisami. Wskazanie określonych praw i obowiązków w umowie ma 
na celu zapobieżenie wystąpienia określonych zdarzeń, będących następstwem czynności 
podejmowanych przez strony umowy. 

42. Pakiet nr 2, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści prowadnice do rurek intubacyjnych w 
rozmiarach: 6Fr (2,0 mm), 10Fr (3,3 mm) i 15Fr (5,0 mm), pakowane w opakowanie papierowo-
foliowe, a następnie w sztywny kartonik? 
Odpowiedz: Wymaga się prowadnicy umieszczonej w sztywnym futerale, całość umieszczona w 
opakowaniu typu folia-papier, dodatkowy kartonik jest dopuszczony. 

43. Pakiet 6 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 35g/m
2
? 

Odpowiedz: Tak. 

44. Pakiet 6 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści fartuch z mankietem o długości 6,5 cm +/-0,5 cm? 
Odpowiedz: Tak. 

45. Pakiet 6 pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny wykonany z włókniny typu 
SMS o gramaturze 40g/m2? 
Odpowiedz: Tak. 

46. Pakiet 6 pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny wyłącznie w jednym kolorze – 
niebieskim? 
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

47. Pakiet nr.1. poz.1,2,3,4. Prosimy o dopuszczenie równoważnego systemu do odsysania, o 
następujących cechach: 
- wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia ), o różnej średnicy, co zapobiega 
mylnemu podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta o śr.8,5mm, jest 
uniwersalny(także do zabiegów ortopedycznych): gładki i rozszerzający się, przez co 
dostosowany jest do drenów o różnej średnicy. Wyposażone są w filtr hydrofobowo-
antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z 
odsysaną wydzieliną, w dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu, zatyczkę na port 
pacjenta oraz szeroki port do pobierania próbek lub zadawania substancji żelującej w 
saszetkach. Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania, wykonane z 
polietylenu bez zawartości PCV. Wkłady oraz kanistry  o pojemności 1L.  
- kanistry (pojemniki)  kompatybilne z oferowanymi wkładami, z przezroczystego tworzywa ,ze 
skalą pomiarową z dwóch stron, z możliwością mycia ręcznego, mechanicznego oraz sterylizacji 
w temp.121st.C, wyposażone  w zaczep do mocowania. Powyżej opisany system charakteryzuje 
się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkowania. Oferowany system spełnia najwyższe 
normy jakościowe i bezpieczeństwa a zarazem jest konkurencyjny cenowo. Zgoda 
Zamawiającego umożliwi  zaoferowanie systemu najnowocześniejszego na rynku, ze względu na 
opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników ( co jest 
potwierdzone  badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196). Deklarujemy bezpłatne wyposażenie 
oddziałów w kompatybilne  pojemniki ( o właściwościach antybakteryjnych ) wielorazowego 
użytku  w przypadku wybrania naszej oferty. 
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

48. Pakiet nr.1. poz.1,2. Czy Zamawiający wymaga, aby na każdym wkładzie była umieszczona 
fabrycznie nadrukowana data ważności i numer serii? Zamawiający ma  wówczas  pełną kontrolę 
nad używanym asortymentem pod względem przydatności(data ważności) i identyfikacji(numer 
serii) nad asortymentem,  po dekompletacji opakowania zbiorczego poprzez wydawkę na 
oddziały i oddaniem zbiorczego opakowania do utylizacji. Fabrycznie nadrukowana data 
ważności, warunkuje także, kontrolę nad skutecznością i przydatnością filtrów we wkładzie.   
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, aby na każdym wkładzie była umieszczona fabrycznie 
nadrukowana data ważności i numer seryjny, ale nie wymaga. 

49. Pakiet nr.1 .poz.1,2,3,4. Ze względu na dbałość zamawiającego o bezpieczeństwo personelu i 
pacjentów, prosimy o wprowadzenie dodatkowej punktacji za udokumentowane właściwości 
antybakteryjne sytemu (szczególnie ważne w czasie pandemii). 
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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50. Dotyczy SIWZ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku 
przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy 
kapitałowej? 
Odpowiedz: Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy 
kapitałowej należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP. 

 

UWAGA !!! 
Zamawiający: 

zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pod numerem 540400421-N-2021 
z dnia 12.01.2021 r. – udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego: www.ipin.edu.pl przedłuża termin 
składania ofert w sprawie DZP/PN/71/32/2020 do dnia: 

20.01.2021 r., godz. 10.00 
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 20.01.2021 r., godz. 10:30 
Miejsce składania ofert oraz ich otwarcia pozostaje bez zmian.  

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych przedłużenie terminu 
składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie SIWZ, o którym mowa w ust. 1 tego 
artykułu. 

http://www.ipin.edu.pl/
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