Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.
Ul. M. Curie-Skłodowskiej 10
41-800 Zabrze

Zabrze, dn. 03.03.2017r

DZP/05PN/2017

Wszyscy Wykonawcy
Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na: „Dostawa materiałów ochrony indywidualnej dla Szpitala
Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.” sygn. DZP/05PN/2017
Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:
Pytania do pakietu B:
Pyt. 1
Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek pokrytych na zewnątrz w całości laminatem
przepuszczającym powietrze oraz posiadających podwójne ściągacze taliowe, które pozwalają na
optymalne dopasowanie pieluchomajtek do ciała pacjenta?
Ad. 1
Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza pieluchomajtki pokryte na zewnątrz w całości laminatem
przepuszczającym powietrze oraz posiadające podwójne ściągacze taliowe.
Pyt. 2
Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki w rozmiarach: M- o obwodzie 75-110cm, L- o obwodzie
100-150cm, XL- o obwodzie 130-170cm? Zamawiającemu zostanie zaoferowane „po równo” sztuk
każdego rozmiaru.
Ad. 2
Tak Zamawiający dopuszcza pieluchomajtki w rozmiarach: M- o obwodzie 75-110cm, L- o obwodzie
100-150cm, XL- o obwodzie 130-170cm. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowane „po równo”
sztuk każdego rozmiaru, z uwagi na fakt, że zgodnie z zapisami projektu umowy 5a § 1 pkt 4
„Zamawiający zastrzega sobie prawo do określenia proporcji zamawianego towaru zgodnie ze swoim
aktualnym zapotrzebowaniem.”
Pyt. 3
Czy Zamawiający wymaga falbanek wewnętrznych skierowanych na zewnątrz co zapobiega
wyciekaniem zawartości poza obszar pieluchomajtki?
Ad. 3
Zamawiający nie wymaga ale dopuści falbanki wewnętrzne skierowane na zewnątrz co zapobiega
wyciekaniem zawartości poza obszar pieluchomajtki.
Pyt. 4
Czy Zamawiający wymaga podwójnych, elastycznych przylepcorzepów?
Ad. 4
Zamawiający nie wymaga ale dopuści podwójne, elastyczne przylepcorzepy.
Pyt. 5
Czy Zamawiający wymaga aby pieluchomajtki posiadały podwójny wkład chłonny z antybakteryjnym
superabsorbentem?
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Ad. 5
Zamawiający nie wymaga ale dopuści pieluchomajtki posiadające podwójny wkład chłonny z
antybakteryjnym superabsorbentem.
Do projektu umowy:
Pyt. 6
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 1 ust. 9 wzoru umowy zostało dodane zdanie
o następującej (lub podobnej) treści: „Strony mogą podwyższyć ceny jednostkowe netto
w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do
kursu z dnia zawarcia umowy; bądź w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników
cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy
przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy”?
Dodanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art.
144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zachował możliwość podjęcia w
przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak
inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen,
będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.
Ad. 6
Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.
Pyt. 7
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 oraz § 6 ust. 3 wzoru umowy zostało dodane zdanie o
następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie
Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?
Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed
rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie
wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i
pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są
niekorzystne dla obu stron.
Ad. 7
Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.
Pyt. 8
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 lit. b) wzoru umowy słowa „10% kwoty brutto dla
danego pakietu określonej w § 1 ust. 1” zostały zastąpione słowami „10% niezrealizowanej wartości
brutto danego pakietu”?
Ad. 8
Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.
Pyt. 9
Czy Zamawiający zgadza się, aby termin realizacji dostaw na „cito” dla pakietu nr 9
został wydłużony do 48h?
Ad. 9
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu opis przedmiotu zamówienia zawiera się
w 8 pakietach (Pakiety 1-4 oraz A-D) oraz nie przewiduje realizacji dostaw na” cito”.
Pyt. 10
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 3 ust. 5 na:
„Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia dostawy lub też dostarczenia towaru wolnego od wad,
tożsamego
pod
względem
jakościowym
i
ilościowym
z
towarem
zamówionym,
w terminie 48 godzin od zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego. W przypadku zamówień
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realizowanych „na cito” termin uzupełnienia ilościowego dostawy lub też dostarczenia towaru
wolnego od wad wynosi 18 godzin od zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego”?
Ad. 10
Nie. Zamawiający nie wyraża zgody. Ponadto Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym
postępowaniu nie przewiduje realizacji dostaw na” cito”.
Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej
Izby Odwoławczej dotyczące umów.
Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09,
„mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać
pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny
tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone”. Podobne stanowisko Krajowa Izba
Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia
2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu
innych orzeczeniach.
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