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Dotyczy: PostQpowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawq rqkawic
(zoz.v.0L0 /DZP /13 /20).

Dyrekcja Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na
poni2sze pytanie:

Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1

1. Zwracamy siq do Zamawi ajqcego z proSbq o dopuszczenie do zaoferowania w ww.
pozycji wysokiej jako6ci rqkawic diagnostycznych nitrylowych pasujqcych do
uchwyt6w na6ciennych, umo2liwiajqcych wyjmowanie rqkawicy od spodu
opakowania zawsze za mankiet, bez ryzyka kontaminacji opakowania i ska2enia
pozostalej czq6ci rqkawicy. Grubo66 na palcu 0,12 mm, grubo6i na dloni 0,08 mm,
grubo6i na mankiecie 0,06 mm.0pakowania a'200 szt.

Pozostale parametry zgodnie z SIWZ,

Odp. Zamawiai4cy dopuszcza pod warunkiem spelnienia pozostalych wymagari
w zakresie reiestracji, badari, odpornoSci itp.

Pytania do wzoru umowy:

1. Wnosimy o wykre6lenie $ 3ust. 2 do 5 projektu umowy. UZASADNIENIE -

Zamawiaj4cy,.jako podmiot uprawniony do wla6ciwie jednostronnego ksztaltowania
tre6ci umowy o zam6wienie publiczne, nie mo2e swego prawa podmiotowego
nadu2ylvai. Ksztaltuj4c tre6d umowy, musi miei na uwadze ograniczenia wynikaj4ce z
art. 3531 KC, a tak2e z zasady prawa cywilnego, wynikajqce.i z art. 5 KC, zgodnie z kt6r4
nie mo2na czynii ze swego prawa u2ytku, kt6ry bylby sprzeczny ze spoleczno-
gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami wsp6l2ycia spolecznego.
Takie dzialanie lub zaniechanie uprawnionego nie iest uwa2ane za wykonylvania
prawa i nie korzysta z ochrony. (Zobacz wyrok z dnia 27 marca 2014 r. KIO 487 /L4
podobnie KIO 897 /15 oraz SO w Lublinie w Wyroku z dnia 20 sierpnia 2014 sygn. II
ca 4so/14).

Odp. Zamawiaiqcy nie wyraz4 zgody,

2. Wnosimy o modyfikacjg $ 6 ust. 1 lit. a) proiektu umowy poprzez okre6lenie wysokoSci
kary umownej do 0,2o/o warto6ci zam6wionego a niedostarczonego towaru.
UZASADNIENIE: Podkre6lamy, 2e obecne postanowienia projektu umowy dotyczqce
kar umownych ksztaltujq kary umowne na ra24co wyg6rowanym poziomie, co mo2e
prowadzii do naruszenia art. 353(11 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
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clrwilny [Dz.U. 2018 poz. 1025, ze zm., dalej jako: ,,Kodeks cywilny"J oraz art. 484 5 2 i
art. 5 Kodeksu cywilnego w zw. z art. L4 oraz art. 139 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zam6wieri publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986, ze zm., dalei jako: ,,ustawa PZP"J

poprzez wykorzystanie pozycji dominujqcej organizatora przetargu
i uprzpvilejowanie pozycji Zamawial4cego wobec Wykonawcy, polegaj4ce na
nalo2eniu w SIWZ ra2qco wyg6rowanych kar umownych na Wykonawcq.

Odp. Zamawiai4cy nie wyraZ qzgody.

3. Wnosimy o modyfikacjq 5 7 ust. 1 proiektu umowy poprzez dodanie dojego tre6ci in

fine: ,,2 zastrzeieniem wyjqtkdw umowq przewidzianych."

Odp. Zamawiaj4cy nie wyra2q zgody.

4. Wnosimy o modyfikacjq $ 7 ust. 2 lit. cJ poprzez dodanie do jei tre6ci in Jine: ,,zmiana
tak nastqpi automaDtcznie i nie wymaga dla swojej waino{ci aneks w formie pisemnej."

Odp, Zamawiaiqcy nie wyrat qzgody.

5. Wnosimy o dookre6lenie pojqcia zmian niekorzystnych dla Zamawiaj4cego
u2ytych w $ 8 ust. 1. pro.jektu umowy. UZASADNIENIE: Zgodnie z zaleceniami Komisji
Europe.jskiel zawarrymi w dokumencie ,,Zam6wienia publiczne - porady dla os6b
odpowiedzialnych za udzielanie zam6wieri publicznych dotycz4cych unikania
najczqstszych blqd6w popelnianych w projektach finansowanych z europejskiego
funduszu strukturalnego i inwestycyjnych: [s. 38 i 39) ,,Odpowiednio przygotowona
specyfikacja powinna byi latwa do zrozumienia dla oferenta i dla zainteresowanych
stron." PoWZsze zalecenia nale2y stosowai w kaidym postQpowaniu, nie tylko tych,
kt6re s4 realizowane z udzialem Srodk6w z POI3. (E. Grabowska-szweicer,
[. Granecka, P. Granecki Postgpowanie wykonawcy w zam6wieniach publicznych.
Komentarz praktyczny, tryby zam6wieniowe, dokumenty przetargowe, postqpowanie
odwolawcze wyd. 1,rok2018, wydawnictwo C.H. BeckJ.

Odp, Zamawiai4cy nie wyra2 4zgody,
6. Wnosimy o modyfikac.jq S 8 ust. 2 projektu umowy poprzez dodanie do jego tre6ci
in fine:
,,2 zastrzezeniem wyjqtk6w umowq przewidzianych." UZASADNIENIE: Wysoko6i stawki
podatku VAT na wyroby bqdqce przedmiotem zam6wienia iest czynnikiem
cenotw6rczym, niezale2nym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku
VAT nastqpuje bowiem w drodze zmiany wla6ciwej ustawy, w dniu oznaczonym przez
ustawodawcq, a Strony nie mogq siq uchylai od jej skutk6w i zobowiqzane s4 ponosi6
zwi4zane z ni4 koszty w terminach i na zasadach okreSlonych przez ustawodawcq. W
ocenie Wykonawcy, w kontekicie powy2szego, obci42anie Wykonawcy skutkami tej2e
zmiany lub skutkami ewentualnego op62nienia w jej wprowadzaniu, tj. uzale2nieniem
zmiany ceny brutto w zwi4zku ze zmianE stawki podatku VAT od podpisania stosownego
aneksu do umo\ ,ry, stoi w sprzeczno6ci z przepisami podatkowymi.
W zwi4zku z powyLszym wnosimy o zmianq, jak powy2ej.

Odp. Zamawiaiqcy nie wyra2 4zgody.
7. Wnosimyowykre6lenieS9 ust.2 i 3 projektu umowy,

Odp, Zamawiaiqcy nie wyrai 4 zgody,

Z powa2aniem:
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