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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

O ZNAKU ZP 9/2019 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań  

i udzielonych odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu na dostawę do Miejskiego Centrum 

Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie 

wyrobów medycznych i innego sprzętu medycznego. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 1 (dot. część nr 7) 

„W kryterium oceny ofert dla części nr 7 Zamawiający określił, że przyzna dodatkową punktację 

Wykonawcom, którzy zaoferują produkty w opakowaniu z otworem zabezpieczonym folią. Należy 

podkreślić, że wymóg ten powoduje, iż dostarczany do Zamawiającego przedmiot zamówienia, będzie 

stał nie tylko w opozycji do ochrony środowiska, ale przede wszystkim stanowił istotne ryzyko dla 

personelu. Z uwagi na przeznaczenie produktu użytkownicy będą zdecydowanie bardziej narażeni na 

zakażenia pochodzące z opakowania. Opakowanie zawierające 100 sztuk rękawic oznacza 100-

krotne dotknięcie folii zabezpieczającej otwór. Folia zabezpieczająca otwór rękawic każdorazowo po 

pobraniu rękawic z pudełka jest dotykana przez „gołe” ręce personelu, co bezsprzecznie wpływa na 

zwiększone ryzyko kontaminacji.  

Powodem niekorzystnego wpływu na środowisko, jest opakowanie wykonane z dwóch rodzajów 

surowców, tj. z papieru oraz tworzywa sztucznego (folii), co bezsprzecznie utrudnia recykling. Aby 

poddać opakowanie papierowo-foliowe recyklingowi, każdorazowo użytkownik jest zobowiązany do 

rozdzielenia dwóch różnych surowców, aby móc je prawidłowo przyporządkować do rodzajów 

odpadów. Należy podkreślić, iż brak recyklingu tj. segregacji odpadów jest niekorzystnym czynnikiem 

ekonomicznym i wpływa bezpośrednio na zwiększeniu kosztów związanych z utylizacją odpadów. 

Pragniemy również przywołać treść ZAŁĄCZNIKA II: „ZASADNICZE WYMOGI DOTYCZĄCE 

SKŁADU OPAKOWAŃ ORAZ ICH PRZYDATNOŚCI DO WIELOKROTNEGO UŻYTKU I ODZYSKU, 

W TYM RECYCLINGU” Dyrektywy 94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994 w sprawie opakowań i odpadów 

opakowaniowych, który stawia wymogi związane z produkcją i składem opakowań. 

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o odstąpienie od oceny jakościowej dot. wymogu 

opakowania zabezpieczonego folią wewnętrzną.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie odstąpi od oceny jakościowej dot. wymogu opakowania zabezpieczonego folią 

wewnętrzną. 
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Treść pytania:  

Pytanie 2 (dot. zapisów Umowy) 

„Wnosimy o modyfikację zapisu projektu umowy poprzez wydłużenie w § 3 ust. 2, 4 i 5 projektu 

umowy terminu na rozpatrzenie oraz realizację reklamacji jakościowej i ilościowej do 5 dni roboczych.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyrazi zgody na proponowaną zmianę umowy.  

 

Treść pytania:  

Pytanie 3 (dot. zapisów Umowy) 

„Wnosimy o wykreślenie zapisu § 5 ust. 5 projektu umowy wprowadzającego wymóg uzyskania zgody 

Zamawiającego na cesję wierzytelności.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyrazi zgody na proponowaną zmianę umowy.  

 

Treść pytania:  

Pytanie 4 (dot. zapisów Umowy) 

„Wnosimy o modyfikację zapisu § 6 ust. 1 projektu umowy poprzez określenie, że kara umowna  

w zastrzeżonej wysokości naliczana będzie od wartości brutto niezrealizowanej części umowy, a nie 

od wartości brutto całej umowy.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyrazi zgody na proponowaną zmianę umowy.  

 

Treść pytania:  

Pytanie 5 (dot. zapisów Umowy) 

„Wnosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich 

zmniejszenie do wysokości 0,1 % za każdy dzień zwłoki - w § 6 ust. 2 projektu umowy.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyrazi zgody na proponowaną zmianę umowy.  

 

Treść pytania:  

Pytanie 6 (dot. zapisów Umowy) 

„Wnosimy o zmianę § 7 ust. 1 lit. c. projektu umowy poprzez nadanie mu następującej treści: zmiany 

stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem 
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wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie 

ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym 

przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyrazi zgody na proponowaną zmianę umowy.  

 

Treść pytania:  

Pytanie 7 (dot. zapisów Umowy) 

„Wnosimy o dodanie do projektu umowy dodatkowego postanowienia § 7 ust. 1 lit. d. o następującej 

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%.” 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.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyrazi zgody na proponowaną zmianę umowy.  

 

Treść pytania:  

Pytanie 8 (dot. zapisów Umowy) 

„Wnosimy o zmianę § 7 ust. 2 projekt umowy poprzez nadanie mu następującej treści Zmiany umowy 

o których mowa w ust. 1 lit. a. , b. , oraz d. wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyrazi zgody na proponowaną zmianę umowy.  

 

Treść pytania:  

Pytanie 9 (dot. SIWZ pkt XVII.1.Częsć 7 Kryterium Folia wewnętrzna zabezpieczająca 

opakowanie, przymocowana do opakowania na stałe, zapobiegająca kontaminacji towaru) 

„Czy Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia powyższego kryterium będzie wymagał załączenia 

do oferty próbek rękawic nitrylowych (Część nr 7) po 1 op. w rozmiarze S, M, L?” 

 

Odpowiedź:  

Tak. 


