
                           Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/      /13                                              Data: 07.11.2013 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę  materiałów opatrunkowych i szewnych dla „Pro-Medica”  w Ełku 

Sp. z o.o. (Znak Postępowania: 5212/2013)

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r., poz.907 ze zm.) Zamawiający 

przekazuje  treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W 

przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 13 poz. 1-2 wchłanialnego hemostatyka, szczegóło-

wo opisanej poniżej, wykonanego z utlenionej celulozy?

Proponowany wchłanialny hemostatyk wykonany z utlenionej celulozy spełnia  wszystkie pozostałe wymagania 

określone przez Zamawiającego w siwz.  Proponowany przez nas wchłanialny hemostatyk wykazuje działanie  

bakteriobójcze aż na  40 szczepów bakterii (zostało to  potwierdzone badaniami in vitro) co  czyni go produktem 

o najszerszym spektrum działania bakteriobójczego spośród dostępnych tego typu produktów na rynku. Ponadto 

wchłanialny hemostatyk tamuje krwawienie w przeciągu 3-4 minut i jest całkowicie wchłanialny  w okresie 7-14 

dni.  Istotny jest również fakt, iż proponowany przez nas wchłanialny hemostatyk posiada wartość pH niższą niż 

3 co utrudnia tworzenie się środowiska, w którym rozwijają się drobnoustroje chorobotwórcze. Warto również  

podkreślić,  że  wchłanialny  hemostatyk  wykonany  z  utlenionej  celulozy  jest  po  prostu  tańszy  od  swoich 

odpowiedników wykonanych z utlenionej regenerowanej celulozy.

2. Czy Zamawiający dodatkowo wymaga aby hemostatyki z pakietu 13 poz. 1-3 wchłaniały się w czasie od 7 do 

14 dni?

3. Czy Zamawiający dodatkowo wymaga aby hemostatyki z  pakietu 13 poz. 1-3  i gaza hemostatyczna z  poz. 3 

charakteryzowały się wartością pH niższą niż 3? Kwaśny odczyn elastycznej gazy hemostatycznej powoduje, że 

ma ona działanie bakteriobójcze w stosunku do szerokiego spektrum bakterii.  Wynika to z faktu, że kwaśny 

odczyn utrudnia tworzenie się środowiska, w którym rozwijają się drobnoustroje chorobotwórcze.

4. Czy  Zamawiający  dodatkowo  wymaga  aby  hemostatyki  z  pakietu  13  poz.  1-3 posiadały  właściwości 

bakteriobójcze  m.in.  na  szczepy  MRSA,  MRSE,  VRE,  PRSP udokumentowane  w  instrukcji  użytkowania 



produktu oraz w badaniach?

5. Czy Zamawiający w zakresie  pakietu  13 odstąpi od wymogu załączenia do oferty zezwolenia lub koncesji?

Uzasadnienie: Obowiązek posiadania ww. zezwolenia dotyczy tylko i wyłącznie podmiotów, które prowadzą 

działalność w zakresie sprzedaży hurtowej produktów leczniczych, nie obejmuje natomiast podmiotów, które 

prowadzą sprzedaż wyrobów medycznych, do których należą hemostatyki stanowiące przedmiot zamówienia.  

Żądanie  posiadania  zezwolenia  na  prowadzenie  hurtowni  farmaceutycznej  od  podmiotów,  które  prowadzą 

działalność  w  zakresie  hurtowej  sprzedaży  wyrobów  medycznych  stanowi  naruszenie  zasady  równego 

traktowania i uczciwej konkurencji wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego i może 

mieć  istotny  wpływ  na  wynik  postępowania,  bowiem wykonawca  nie  prowadzący działalności  w  zakresie 

sprzedaży hurtowej produktów leczniczych nie może wykazać się posiadaniem przedmiotowego zezwolenia, a 

zatem nie jest w stanie spełnić w ww. sposób opisanego warunku udziału w postępowaniu,  co prowadzi  do 

nieuzasadnionego preferowania podmiotów prowadzących hurtownie farmaceutyczne.

6. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie, jaki będzie rzeczywisty gwarantowany zakres zamówie-

nia, który zostanie zrealizowany na podstawie umowy zawartej z Zamawiającym, bowiem z brzmienia § 3 ustęp  

10 umowy, będącego częścią siwz wynika, że Zamawiający nie ma obowiązku złożenia zamówienia do pełnej  

wartości określonej w § 2 ustęp 2. Brak wskazania zakresu zamówienia, choćby minimalnego, który zostanie 

przez Zamawiającego zrealizowany na 100% powoduje, że opis przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym 

nie jest jednoznaczny i wyczerpujący, a wykonawca nie może w prawidłowy sposób oszacować ceny ofertowej,  

bowiem w toku realizacji umowy może okazać się, że Zamawiający zamówi 5% towaru objętego umową, a zre-

zygnuje z 95%, w związku z czym zwracamy się o wyjaśnienie treści siwz w ww. zakresie.   W związku z powyż-

szym pytaniem proponujemy również następującą  modyfikację postanowień umowy: „Wykonawca nie może żą-

dać od Zamawiającego zakupienia materiałów opatrunkowych i szewnych w pełnej wysokości określonej rodza-

jowo i wartościowo według § 2 niniejszej umowy, ani też domagać się realizacji dostaw zamiennych lub odszko-

dowania z tytułu niepełnej realizacji zamówienia, pod warunkiem, że    niezrealizowana ilość przedmiotu umowy   

nie  będzie większa niż 20 % wartości  tejże umowy.”?

Uzasadnienie:  Opis przedmiotu zamówienia powinien wskazywać w szczególności zakres zamówienia. Innymi 

słowy powinien on określać „ilość zamówienia” (por. wyrok KIO z dnia 4 grudnia 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 

1329/08). Precyzyjny opis przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym umożliwia bowiem wykonawcom 

prawidłowe skalkulowanie  ceny oferty,  bez  narażania  się  na  ewentualne  straty.  Odrębną  kwestią  jest  to,  że  

Zamawiający tylko wskutek prawidłowego przedmiotu zamówienia będzie mógł prawidłowo oszacować wartość 



zamówienia z należytą starannością.  Wskazać należy, że przepis art. 29 ust. 1 ustawy Pzp nie daje podstaw do 

odstąpienia przez Zamawiającego od precyzyjnego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia z podaniem 

jego  ilości/wielkości,  nawet  w przypadku,  gdy jego zapotrzebowanie  jest  trudno  przewidywalne.  Powyższe 

potwierdza stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej zaprezentowane w wyroku z dnia 24 kwietnia 2009 r.  (sygn. 

akt KIO/UZP 458/09, KIO/UZP 460/09), zgodnie z którym „przepis art. 29 ust. 1 ustawy nie daje podstaw do  

odstąpienia  przez  Zamawiającego  od  wyczerpującego  i  jednoznacznego  opisu  przedmiotu  zamówienia  w  

sytuacji,  gdy  zapotrzebowanie  Zamawiającego  jest  trudno-przewidywalne.  Sam  fakt,  że  w  dacie  wszczęcia  

postępowania  Zamawiający  nie  jest  w  stanie  przewidzieć  dokładnych  ilości  zamawianych  produktów  

leczniczych, nie może prowadzić do utrudnienia uczciwej konkurencji”.  Stosownie do postanowienia art. 29 

ust. 1 i 2 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą  

dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące 

mieć wpływ na sporządzenie oferty, przy czym przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który 

mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. 

Przedmiot  zamówienia  należy  opisać  w  sposób  wyczerpujący  (art.  29  ust.1  in  principio ustawy  Pzp),  co 

implikuje, iż  z opisu musi wynikać dokładny zakres zamówienia i warunki jego realizacji. Tym samym, 

Zamawiający nie  może zastrzec sobie  prawa arbitralnego ukształtowania zakresu zamówienia po jego  

udzieleniu,  a  postanowienia  w  tym  zakresie  należy  uznać  za  nieskuteczne.  Powyższe  znajduje  także 

potwierdzenie  na  gruncie  judykatury.  Niedopuszczalne  jest  zatem  zastrzeżenie  przez  Zamawiającego 

możliwości  ograniczenia zakresu umowy oraz prawa wyłączenia z zakresu umowy części dostaw, gdyż 

takie  postanowienia specyfikacji  (w tym projektu umowy) sprowadzają się praktycznie do przyznania 

sobie  przez  Zamawiającego  nieograniczonego  prawa  do  zmiany  zakresu  przedmiotu  zamówienia  i 

warunków jego realizacji, co stanowi rażące naruszenie przepisów ustawy Pzp, a w szczególności z art. 29 

tejże ustawy (arg. z wyroku Zespołu Arbitrów z 25 stycznia 2005 r., sygn. akt. UZP/ZO/0-79/05). Ponadto, jak 

zauważył Sąd Okręgowy w Warszawie (orzeczenie SO dla Warszawy – Pragi z 23 listopada 2005 r., sygn. akt IV 

Ca 508/05), niedopuszczalne jest uzależnienie możliwości zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w części  

dotyczącej  ilości  od  potrzeby Zamawiającego  i  odpowiednio  od  kontraktu  zawartego  z  NFZ  lub  wskazań 

medycznych, gdyż jest to sformułowanie tak ogólne, że nie stanowi w istocie żadnego realnego ograniczenia. W 

konsekwencji, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, wzór czy warunki przyszłej umowy powinny 

zawierać wyraźne i precyzyjne uregulowania dotyczące tej części zamówienia, która będzie realizowana na 

pewno oraz równie precyzyjne określenie tej części zamówienia, której realizacja będzie poddana uznaniu 

Zamawiającego. 

Wyszczególnione  w  ten  sposób  części  wchodzą  w  zakres  tego  samego  zamówienia,  są  elementem  ściśle  



określonego zakresu przedmiotowego zamówienia  o ustalonej  łącznie  wartości  szacunkowej  zamówienia,  na 

które Zamawiający przewidział określone środki finansowe (por. art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, który określa tzw.  

„prawo opcji“). W orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07)  

Izba wskazała, że  niedopuszczalną praktyką jest określenie przez Zamawiającego jedynie górnej granicy 

swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości,  czy wartości,  którą na pewno wyda na 

potrzeby  realizacji  przedmiotu  zamówienia. „Taki  sposób  określenia  przedmiotu  zamówienia  nie  spełnia  

wymogów  art.  29  ust.  2  ustawy  Pzp,  który  nakazuje,  aby  przedmiot  zamówienia  był  opisany  w  sposób  

wyczerpujący  i  konkretny”.  Izba  uznała  ponadto  w  tym przypadku,  że „Zamawiający  zastosował  praktykę  

handlową, która pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach  

umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko  

gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności z zasada równości stron umowy”.

Należy  mieć  przy  tym  na  uwadze  treść  art.  140  ust. 1  ustawy  Pzp,  zgodnie  z  którym zakres  świadczenia 

wykonawcy wynikający z umowy powinien być tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

Podkreślenia wymaga również fakt, że również zgodnie z dominującym poglądem doktryny Zamawiający może 

zastrzec w umowie, że wielkość zamówienia może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, o ile Zamawiający  

wskaże minimalny próg, do jakiego zobowiązany będzie wykonać zamówienia, a który nie będzie w sposób 

znaczący odbiegać od wartości maksymalnych (W. Bertman-Janik „Zamówienia na leki”, Przetargi publiczne 

2007 r., nr 4, s. 40)

Mając  na  względzie  powyższe,  jak  również  jednolite  stanowisko  doktryny  i  judykatury  w  zakresie 

przedmiotowej  kwestii,  postulowana  zmiana  zapisu  wzoru  przyszłej  umowy  jest  konieczna  i  w  pełni 

uzasadniona.  Wprowadzenie  żądanej  modyfikacji  spowoduje,  że  opis  przedmiotu  zamówienia  będzie  

jednoznaczny,  wyczerpujący i  Zamawiającemu nie  będzie  można postawić zarzutu naruszenia  art.  29 ust.  1 

ustawy Pzp i pociągnąć go z tego tytułu do odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

W przypadku proponowanej zmiany zapisu umownego każdy wykonawca będzie miał możliwość prawidłowego 

skalkulowania wartości  oferty.  Na Zamawiającym będzie z kolei  ciążył  wynikający z umowy o zamówienie  

publiczne obowiązek spełnienia świadczenia co zakresu określonego w umowie z wykonawcą jako minimalny 

(w  tym  przypadku  80  %  wartości  umowy)  i  uprawnienie  do  zmniejszenia  zakresu  zamawianych  dostaw 

maksymalnie o 20% wartości umowy w zakresie objętym opcją. 

7. Czy Zamawiający w § 5 ustęp 3 punkt 1 zastąpi słowa „wartości brutto zamówienia cząstkowego”  słowami 

„wartości brutto towaru niedostarczonego w wyznaczonym terminie”?

8. Pakietu 1: 



Czy zamawiający w pozycji 5 dopuści do zaoferowania igłę okrągłą rozwarstwiającą wzmocnioną? Pozostałe 

parametry bez zmian

9. Pakietu 1:

Czy w pozycji 6 zamawiający dopuści igłę o długości 75mm oraz nić o długości 90cm? Pozostałe parametry bez 

zmian.

10. Pakietu 2:

Czy w pozycji 1 zamawiający dopuści szew pleciony wchłanialny w składzie: kwas poliglikolowy i polimlekowy 

połączony w proporcjach 9:1 o okresie wchłaniania do 42 dni i zdolności podtrzymywania od 10 do 14 dni? Nić 

niebarwiona. Pozostałe parametry bez zmian.

11. Pakietu 6:

Czy w pozycji 1 oraz 2 zamawiający dopuści zaoferowanie nici fioletowej? Pozostałe parametry bez zmian.

12. Pakiet  14, poz. 10-11

Czy określając jednostkę miary jako sztuki Zamawiający miał na myśli pojedyncze paski, czy koperty po a’6 szt 

w przypadku poz. 10 i a’3 szt w przypadku poz. 11?

Pytania dotyczące treści umowy:

13. Pytanie 1  :   Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w 

ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

14. Pytanie 2  :   Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% 

zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w 

przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa 

GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

15. Pytanie 3:   Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za  

wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

16. Czy zamawiający w pozycji w pakiecie 1 pozycji 6 dopuści długość nici 100 reszta parametrów bez zmian?

17. Czy zamawiający w pakiecie 1 wymaga by całość asortymentu w tym pakiecie pochodzić ma od jednego  

producenta?

18. Pakiet 4, poz. 2,3 - Czy Zamawiający wydzieli  w/w pozycje z pakietu 4 i  utworzy z nich odrębne zadania? 

Podział  zadań  zwiększy  konkurencyjność  postępowania,  umożliwi  również  złożenie  ofert  większej  liczbie 



wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

19. Pakiet 4, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści nić o długości 75cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

20. Pakiet 4, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 40mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

21. Pakiet 4, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści igłę kosmetyczną, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

22. Pakiet 4, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 16mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

23. Pakiet 4, poz. 12,13,14,15,16,17 - Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje z pakietu 4 i utworzy z nich odrębne 

zadania? Podział  zadań zwiększy konkurencyjność postępowania,  umożliwi  również  złożenie  ofert  większej 

liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

24. Pakiet  15,  poz.  2  -  Czy  Zamawiający  dopuści  wycenę  za  opakowania  5  kg

z przeliczeniem ilości, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

25. Pakiet  16,  poz.  1  -  Czy  Zamawiający  dopuści  opaskę  gipsową

w opakowaniu a’2 szt. z przeliczeniem, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

26. Pakiet  16,  poz.  2  -  Czy  Zamawiający  dopuści  opaskę  gipsową

w opakowaniu a’2 szt. z przeliczeniem, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

27. Pakiet  16,  poz.  3  -  Czy  Zamawiający  dopuści  opaskę  gipsową

w opakowaniu a’2 szt. z przeliczeniem, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

28. Pakiet  16,  poz.  4  -  Czy  Zamawiający  dopuści  opaskę  gipsową

w opakowaniu a’2 szt. z przeliczeniem, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

29. Pakiet  18,  poz.  2  -  Czy  Zamawiający  dopuści  plaster  o  wymiarach  5mx25mm

z podwójnym przeliczeniem, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

30. Pakiet  18,  poz.  3  -  Czy  Zamawiający  dopuści  plaster  o  wymiarach  5mx50mm

z podwójnym przeliczeniem, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

31. Pakiet  22,  poz.  1  -  Czy  Zamawiający  odstąpi  od  wymogu,  aby  opatrunek  był  samoprzylepny,  pozostałe 

parametry zgodne z SIWZ?

32. Pakiet 22, poz. 2 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby opatrunek był samoprzylepny, pozostałe 

parametry zgodne z SIWZ?

33. Pakiety 20, 21, 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do odrębnego pakietu:

Pozycji 2 oraz 4 z pakietu nr 20

Pozycji 2 z pakietu 21

Pozycji 2 z pakietu 22



W celu umożliwienia złożenia ofert większej grupie wykonawców?

34. Pytanie ogólne

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zmianę ceny brutto w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT 

wynikającej z przepisów prawa, przy czym zmianie ulega cena brutto zaś cena netto pozostaje bez zmian. Powyższa 

zmiana do umowy zostanie wprowadzona aneksem

Odpowiedzi na pytania nr:

1. Tak.

2. Tak.

3. Nie.

4. Nie.

5. Tak.

6. Nie.

7. Nie.

8. Tak.

9. Nie.

10. Tak. 

11. Nie.

12. Zamawiający miał na myśli  pojedyncze paski.

13. Nie.

14. Nie.

15. Tak.

16. Tak.

17. Nie.

18. Nie.

19. Nie.

20. Nie.

21. Tak.

22. Nie.

23. Nie.

24. Tak.

25. Tak



26. Tak.

27. Tak.

28. Tak.

29. Tak.

30. Tak w ilości 395 szt.

31. Tak w ilości 44 szt.

32. Nie.

33. Nie.

34. Zgodnie z § 8 pkt 1 projektu umowy tj. strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie podatku VAT przy 

zachowaniu niezmiennej ceny netto z mocą obowiązującą od wejścia w życie nowych stawek tego podatku na 

zasadzie prawa powszechnie obowiązującego.

                                                                       Z poważaniem


