
                           Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /16                                                          Data: 18.03.2016 r.

Dotyczy:  Przetargu  nieograniczonego  na  dostawę  materiałów  opatrunkowych,  szewnych  i  leków

(Znak postępowania: 1061/2016).

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). Zamawiający

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

przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

1.    Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie, jaki będzie rzeczywisty gwarantowany zakres zamó-
wienia, który zostanie zrealizowany na podstawie umowy zawartej z Zamawiającym, bowiem z brzmienia § 2
ustęp 8 i 9 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 zosta-
nie przez Zamawiającego zrealizowany na 100% powoduje, że opis przedmiotu zamówienia w zakresie ilościo-
wym nie jest jednoznaczny i wyczerpujący, a wykonawca nie może w prawidłowy sposób oszacować ceny ofer-
towej, bowiem w toku realizacji umowy może okazać się, że Zamawiający zamówi 5% towaru objętego umową,
a zrezygnuje z 95%, w związku z czym zwracamy się o wyjaśnienie treści siwz w ww. zakresie.   W związku z po-
wyższym pytaniem proponujemy również następującą  modyfikację postanowień umowy: Wykonawca nie może
żądać od Zamawiającego zakupienia materiałów opatrunkowych,  szewnych leków w pełnej wysokości określonej
rodzajowo i wartościowo według §2 niniejszej umowy, ani też domagać się realizacji dostaw zamiennych lub od-
szkodowania z tytułu niepełnej realizacji zamówienia, pod warunkiem, że    niezrealizowana ilość przedmiotu umo-
wy 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. 

Ad. 1.  Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy. 

2. Czy Zamawiający w ramach   § 3 ustęp 7 projektu umowy wyrazi zgodę na dostarczania faktur w wersji elek-
tronicznej w plikach z rozszerzeniem „.pdf” lub „.rtf”?

Ad. 2. Nie.

3. Czy Zamawiający w § 5 ustęp 3 pkt 1 zastąpi słowa „wartości brutto zamówienia cząstkowego”  słowami
„wartości brutto towaru niedostarczonego w wyznaczonym terminie”?

Ad. 3. Nie.

4. Czy Zamawiający w pakiecie nr 14 pozycja 1- 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie  wyrobu medycznego  klasy
III o nazwie SealFoam (wchłanialny polisacharydowy hemostatyk)?
SealFoam® jest  wyrobem medycznym zbudowanym z  cząsteczek  wchłanialnego  modyfikowanego  polimeru
(AMP®).  Cząsteczki  AMP®  są  biokompatybilne,  niegorączkotwórcze  i  pochodzą  z  oczyszczonej  skrobi
pochodzenia roślinnego. Wyrób nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego lub ludzkiego. SealFoam® jest
wchłanialną hemostatyczną pianką stosowaną do 

tamowania krwawienia w trakcie zabiegów chirurgicznych lub po obrażeniach powstałych w wyniku urazu.  
Działanie: AMP®  mają strukturę molekularną pozwalającą na szybkie wchłanianie wody z krwi. Ten proces



dehydratacji powoduje szybką koncentrację płytek, erytrocytów oraz białek krzepnięcia (trombiny, fibrynogenu,
etc.), co przyspiesza normalną fizjologiczną kaskadę krzepnięcia. Przy kontakcie z krwią SealFoam® ułatwia
tworzenie galaretowatej, adhezyjnej macierzy, co stwarza mechaniczną barierę przeciwko dalszemu krwawieniu.
Wchłanianie zazwyczaj wymaga kilku dni i zależy od ilości zastosowanego materiału oraz miejsca stosowania.
SealFoam® rozkładana jest przez amylazę i glukoamylazę.
Wskazania:  SealFoam®  przeznaczony  jest  do  stosowania  w  zabiegach  chirurgicznych  lub  urazach  jako
hemostatyk uzupełniający, kiedy tamowanie krwawienia z naczyń włosowatych, żylnych i tętniczek przez ucisk,
podwiązanie lub inne konwencjonalne środki jest nieskuteczne lub niepraktyczne. 

Ad. 4. Nie.

5. Czy Zamawiający w pakiecie 14 pozycja 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie  wyrobu medycznego  SealFoam  w
rozmiarze 60 x 40 x 4 mm?

Ad. 5. Nie.

6. Czy Zamawiający w pakiecie 14 pozycja 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie  wyrobu medycznego  o nazwie
SealFoam  w rozmiarze 120 x 25 x 4 mm?

Ad. 6. Nie.

7. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przy-

szłej umowy w zakresie zapisów §5 ust. 3.1

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne jak poniżej:
Karę umowną za każdy dzień rozpoczęty zwłoki w dostawie w wysokości 0,5%        wartości brutto
zamówienia  cząstkowego; którego  dotyczy  zwłoka,  jednak  nie  więcej  niż  10% wartości  brutto
zamówienia cząstkowego, którego dotyczy zwłoka

Ad. 7. Nie.                                          

Z poważaniem

            


