
Niemodlin, dnia 10.10.2014r.

L.dz. SZOZ/K/1133/2014
spr. nr ZP/2/2014

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu  jednorazowego  użytku
Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie

Zamawiający Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie działając zgodnie z art. 38
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2013r. Nr 907 z
późn. zm.)  udziela odpowiedzi na zadane pytania w przedmiotowym postępowaniu:

Proszę  o  zgodę  na  podanie  w  pakiecie  3  w  pozycji  1  ceny  za  op.  a.200  szt.  wraz  z  przeliczeniem
zamawianych ilości, co pozwoli uniknąć niekorzystnych zaokrągleń.

Odp. Wyrażam zgodę.

Dyrektor SZOZ w Niemodlinie

Teresa Adamczyk



Niemodlin, dnia 10.10.2014r.

L.dz. SZOZ/K/1135/2014
spr. nr ZP/2/2014

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu  jednorazowego  użytku
Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie

Zamawiający Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie działając zgodnie z art. 38
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2013r. Nr 907 z
późn. zm.)  udziela odpowiedzi na zadane pytania w przedmiotowym postępowaniu:

Pakiet 3, poz. 1

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji z pakietu 3 i utworzenie osobnego pakietu lub dopuszczenie składania
ofert  na  pojedyncze  pozycje.  Państwa  zgoda  pozwoli  na  złożenie  wielu  konkurencyjnych  ofert
wykonawcom, którzy posiadają w swojej ofercie rękawice nitrylowe niejałowe a Państwu zapewni wybór
najkorzystniejszej oferty.

Odp. Nie

Pakiet 3, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie rękawic pakowanych a’100szt.

Odp. Tak

Dyrektor SZOZ w Niemodlinie

Teresa Adamczyk



Niemodlin, dnia 10.10.2014r.

L.dz. SZOZ/K/1139/2014
spr. nr ZP/2/2014

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu  jednorazowego  użytku
Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie

Zamawiający Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie działając zgodnie z art. 38
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2013r. Nr 907 z
późn. zm.)  udziela odpowiedzi na zadane pytania w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie dotyczy: pakiet nr 2

Dotyczy pakiet 2 poz.2.
Czy oferowane filtry, na potwierdzenie swojej jakości i skuteczności w zapobieganiu przenoszenia bakterii i 
wirusów, w tym MS-2 coliphage, Hepatitis C, Bacillus subtilis, Mycobakterium tuberculosis, Pseudomonas 
diminuta, winny być przetestowane w niezależnych laboratoriach badawczych,  w tym m.in. Agencję 
Ochrony Zdrowia 
i posiadać protokoły z tych testów?
Prosimy o wprowadzenie wymogu potwierdzenia w materiałach informacyjnych producenta w/w oczekiwań.
Odp.: Nie

Dotyczy pakiet 2 poz.2
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania najwyższej jakości filtry 
elektrostatyczne antybakteryjne i antywirusowe, mikrobiologicznie czyste z piankowym wymiennikiem 
ciepła i wilgoci, z kolorystycznym kodem (zielony) ułatwiającym identyfikację, wolny od lateksu i PVC, 
czas stosowania do 24 godz., zawiera elektrostatyczny filtr bakteryjno-wirusowy oraz wymiennik ciepła i 
wilgoci, zaopatrzony w port Luer Lock do monitorowania gazów oddechowych  i/lub anestezjologicznych, 
zabezpieczony zintegrowanym gumowym korkiem zapewniającym szczelność, skuteczność filtracji 
względem bakterii i wirusów takich jak MS-2 coliphage, Hepatitis C, Bacillus subtilis, Mycobakterium 
tuberculosis, Pseudomonas diminuta, potwierdzona przez niezależne laboratoria, wynosząca aż >99,99%,  
skuteczność nawilżania 30,6 mgH2O/1000ml; waga 30g; opór 2,6 cmH2O/ 60L/min; objętość wewnętrzna 
60ml; o większym zakresie objętości oddechowej bo od 200ml bez górnej granicy, średnica złączy 22M/15F,
22F/15M; złącza proste
Odp.: Nie

Dotyczy pakiet 2 poz.3
Zwracamy  się  do  Zamawiającego  z  prośbą  o  możliwość  zaoferowania  najwyższej  jakości  karbowane,
rozciągliwe przedłużacze o większym zakresie kompresji,  bo od 7 do 15cm,  o złączach 22F po stronie
urządzenia  (standard)  i  kapturkiem utrzymującym element  zamknięty pakowany indywidualnie,  osobno.
Pozostałe parametry zgodne z siwz.
Odp.: Nie

Dotyczy pakiet 2 poz.4
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania najwyższej jakości mikrobiologicznie 
czysty, wysokiej jakości wymiennik ciepła i wilgoci tzw. „sztuczny nos” (wyposażony w piankowy 
wymiennik), wolny od lateksu i PVC, czas stosowania 24 godz.; skuteczność nawilżania 26 mgH20/1000ml; 
waga 8g; opór 0,7 cm H2O/60 L/min.; objętość wewnętrzna 19ml; większy zakres objętości oddechowej bo 
od 50 ml bez górnej granicy; średnica złącza 15F; zaopatrzony w port do podawania tlenu; wyposażony w 
centralny port do odsysania zakryty klapką.
Odp.: Nie



Pytania dotyczące SIWZ i wzoru umowy
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 5 dni roboczych?
Odp.: Nie
2. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o usunięcie zapisów wymagających dołączenia do oferty " 

oświadczenia, że dysponuje zgłoszeniami/powiadomieniami/wnioskami do Prezesa Urzędu Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, i podmiotów 
odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania". Zgodnie z zapisami ustawy o wyrobach 
medycznych z dnia 20 maja 2010r. dokumentami dopuszczającymi wyrób medyczny do obrotu są 
certyfikat CE oraz deklaracja zgodności. W zamian za to oferujemy złożenie oświadczenia o posiadaniu 
dokumentów dopuszczających do obrotu na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.

Odp.: Nie
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu ważności oferowanych produktów do 12 miesięcy?
Odp.: Nie
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §6 na następujący: „1. W przypadku niewykonania dostawy w

terminie ustalonym w zamówieniu, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,5 % za 
każdy rozpoczęty dzień zwłoki od wartości brutto niewykonanego zamówienia. 2. W przypadku 
odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiającemu będzie przysługiwała kara umowna w 
wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy.”. Podane przez Zamawiającego kary umowne 
są drastycznie wysokie i niewspółmierne do ewentualnie wykonanych przewinień.

Odp.: Nie
5. Prosimy Zamawiającego o dopisanie do § 10 ust. 3: „Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień

publicznych strony w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT dopuszczają zmianę wartości
umowy.  W  takim  przypadku  (ustawowej  zmiany  stawki  podatku  VAT  mającej  miejsce  przed  datą
wystawienia  faktury)  wartość  brutto  umowy  ulegnie  automatycznie  zmianie  proporcjonalnej  do
wprowadzonych zmian.” 

Odp.: Nie

Dyrektor SZOZ w Niemodlinie

Teresa Adamczyk



Niemodlin, dnia 10.10.2014r.

L.dz. SZOZ/K/1138/2014
spr. nr ZP/2/2014

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu  jednorazowego  użytku
Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie

Zamawiający Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie działając zgodnie z art. 38
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2013r. Nr 907 z
późn. zm.)  udziela odpowiedzi na zadane pytania w przedmiotowym postępowaniu:

Poz. 1
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubości na palcu min 0,09 mm i
poziomie AQL min 1,0. 
Poziom AQL odnosi się do szczelności produktu, ale również do innych cech , jak np. wytrzymałość, limit
średnich dopuszczalnych uchybień w procesie produkcyjnym.  Im niższy poziom AQL tym rękawica ma
korzystniejsze parametry.
Odp. Nie

Czy Zamawiający ma na myśli 160 000 sztuk rękawic czy 160 000 opakowań po 200 sztuk?
Odp.: Zgodnie z SIWZ  -160000szt.

Poz. 2
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o poziomie protein ,50 µg/g, grubości na
palcu  min  0,16  mm,  na  dłoni  0,13  mm,  na  mankiecie  0,10  mm oraz  o  sile  zrywania  minimum przed
starzeniem 11N po starzeniu 9N.
Odp.: Nie

Poz. 3
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie pozycji z pakietu. Umożliwi to złożenie większej
liczby konkurencyjnych ofert.
Odp.: Nie

Dyrektor SZOZ w Niemodlinie

Teresa Adamczyk



Niemodlin, dnia 10.10.2014r.

L.dz. SZOZ/K/1130/2014
spr. nr ZP/2/2014

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu  jednorazowego  użytku
Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie

Zamawiający Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie działając zgodnie z
art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U.
2013r. Nr 907  z późn. zm.)  udziela odpowiedzi na zadane pytania w przedmiotowym
postępowaniu:

Pakiet 1 pozycja 6-9

Czy Zamawiający oczekuje strzykawek dokładniejszych 3-częściowych?

Odp.: Nie

Pakiet 1 pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z rozszerzeniem do 5,5ml, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.: Nie

Pakiet 1 pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z rozszerzeniem do 11ml, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.: Nie

Pakiet 1 pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z rozszerzeniem do 22ml, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.: Nie

Pakiet 1 pozycja 10, 11

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z jednostronną skalą, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.: Nie

Pakiet 1 pozycja 12-15

Czy Zamawiający dopuści  kaniule  wykonane  z  FEP z  2  paskami  RTG,  wyposażona  w  port  boczny z

silikonową  zastawką  zapobiegającą  cofaniu  się  podawanych  płynów  oraz  w  standardowy  korek  portu

bocznego?

Odp.: Nie

Pakiet 1 pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów Wykonany z wysokiej jakości bezlateksowych

materiałów, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii, co gwarantuje bardzo wysoką jakość i

bezawaryjne,  zgodne  z  przeznaczeniem użytkowanie,  brak  możliwości  zabezpieczenia   igły biorczej  po

użycie, brak nazwy producenta na zaciskaczu?

Odp.: Nie



Pakiet 1 pozycja 25-28

Czy Zamawiający  dopuści  cewniki  Foleya  w  opakowaniu  podwójnym foliowym,  papierowo-foliowym,

sterylizowane tlenkiem etylenu?

Odp.: Nie

Pakiet 1 pozycja 32

Czy Zamawiający dopuści worki do moczu o długości drenu min. 90cm, spełniające pozostałe wymagania

SIWZ?

Odp.: Nie

Pakiet 1 pozycja 34

Czy Zamawiający dopuści  cewniki  do  podawania  tlenu  w opakowaniu  foliowym,  spełniające  pozostałe

wymagania SIWZ?

Odp.: Tak

Pakiet 1 pozycja 36-39 oraz 52

Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na wydzielenie  pozycji  36-39 oraz 52 z zadania  1 i  utworzenie  z  niej

odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie

ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp.: Nie

Pakiet 1 pozycja 49

Czy Zamawiający dopuści kieliszki 30ml w op.a’75szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Nie

Pakiet 3 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe o grubości pojedynczej ścianki na palcu 0,08mm +/-0,01mm,

na dłoni 0,07mm +/-0,01mm, na mankiecie 0,06mm +/-0,01mm, AQL 1,5, pakowane a’200 szt. (rozmiary

XS-L) oraz a’180 szt. (rozmiar XL) spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp.: Nie

Pakiet 3 pozycja 1

Czy  Zamawiający  odstąpi  od  wymogu  aby  rękawice  były  przebadane  na  przenikanie  co  najmniej  15

cytostatyków zgodnie z normą ASTM D 6978 ?

Odp.: Nie

Pakiet 3 pozycja 2

Czy  Zamawiający  dopuści  rękawice  o  grubości  ścianki  w  obszarze  środkowego  palca  0,23mm,  dłoni

0,20mm,  mankietu  0,18mm,  zgodne  z  normą  EN 455  1-3,  poziom protein  poniżej  50µg/g,  spełniające

pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp.: Nie

Dyrektor SZOZ w Niemodlinie

Teresa Adamczyk



Niemodlin, dnia 10.10.2014r.

L.dz. SZOZ/K/1134/2014
spr. nr ZP/2/2014

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu  jednorazowego  użytku
Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie

Zamawiający Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie działając zgodnie z art. 38
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2013r. Nr 907 z
późn. zm.)  udziela odpowiedzi na zadane pytania w przedmiotowym postępowaniu:

Pytania do umowy:

W  związku  z  brakiem  zamieszczenia  we  wzorze  umowy  stanowiącym  załącznik  nr  6  do  SIWZ
postanowienia,  przewidującego zmianę (wzrost)  ceny w przypadku zmiany (wzrostu)  wysokości  stawek
podatku VAT, wnosimy o uzupełnienie treści projektu umowy o wskazany poniżej zapis umowny.

„W przypadku zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto,  cena netto
pozostanie niezmienna”.

Stanowisko to motywowane jest następującymi względami.

Wzrost stawek podatku VAT jest okolicznością zewnętrzną, na którą Wykonawcy nie mają żadnego wpływu.
Wzrost  taki,  do  którego  dojść  może  w  okresie  trwania  umowy  o  udzielenie  zamówienia  publicznego
(przewidywana zmiana stawek podatku VAT na wyroby medyczne z 8 do 23%), przy obowiązku zachowania
niezmiennej ceny brutto, spowoduje nie tylko zmniejszenie wynagrodzenia netto Wykonawcy w stosunku do
wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczenia ceny oferty, lecz nawet skutkować może rażącą stratą po
stronie Wykonawcy. Cenę ofertową Wykonawcy kalkulują bowiem według aktualnej stawki podatku VAT
oraz – z uwagi na duża konkurencję – przy przyjęciu minimalnej marży. W tych warunkach zwiększenie
stawki podatku VAT o 15% powoduje,  iż pierwotna kalkulacja ceny traci  na aktualności,  zaś umowa w
sprawie zamówienia publicznego przynosi Wykonawcy straty.  Brak zgody Zamawiającego na możliwość
podwyższenia  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy  w  przypadku  zmiany  stawki  podatku  VAT może
skutkować  zawyżeniem ofert przetargowych, co nie jest także korzystne dla Zamawiającego. 

W związku z powyższym prawnie możliwym, a nade wszystko uzasadnionym jest, aby w ramach zasad
obowiązujących  w  uczciwym obrocie  handlowym,  wprowadzili  Państwo  do  projektu  umowy stosowną
klauzulę przewidującą zmianę ceny w związku ze zmianą stawki podatku VAT.

Odp.: Nie

§6, 1.:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z „w wysokości 5% za każdy rozpoczęty dzień zwłoki od
wartości brutto niewykonanego zamówienia” na „w wysokości 1% za każdy rozpoczęty dzień zwłoki od
wartości netto niedostarczonej partii towaru”?
Odp.: Nie

Pytania do SIWZ:
Pakiet 1, poz. 5:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł iniekcyjnych w opakowaniu 50szt z odpowiednim 
przeliczeniem ilości, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?



Odp.: Tak

Pakiet 1, poz. 12-15:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul z min 3 liniami RTG, spełniających pozostałe 
wymagania SIWZ?
Odp.: Tak

Pakiet 1, poz. 19:
Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  cewników  do  odsysania  górnych  dróg  oddechowych
zawierających ftalany, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?
Odp.: Nie

Pakiet 1, poz. 20, 21:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zgłębników żołądkowych dwudrożnych o długości 125 cm,
spełniających pozostałe wymagania SIWZ?
Odp.: Nie

Pakiet 1, poz. 25-28:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników FOLEYA pakowanych podwójnie w zewnętrzne
opakowanie folia/papier i wewnętrzne opakowanie foliowe, sterylizowane tlenkiem etylenu, spełniających 
pozostałe wymagania SIWZ?
Odp.: Nie

Pakiet 1, poz. 25-28:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników FOLEYA pakowanych podwójnie w zewnętrzne
opakowanie folia/papier i wewnętrzne opakowanie foliowe, sterylizowane tlenkiem etylenu, spełniających 
pozostałe wymagania SIWZ?
Odp.: Nie

Pakiet 1, poz. 31:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zatyczek do cewnika FOLEYA o budowie gładkiej, 
spełniających pozostałe wymagania SIWZ?
Odp.: Nie

Pakiet 1, poz. 32:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worków o długości drenu 90 cm, spełniających pozostałe 
wymagania SIWZ?
Odp.: Nie

Pakiet 1, poz. 40:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów pakowanych pojedynczo z odpowiednim 
przeliczeniem ilości, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?
Odp.: Tak

Pakiet 1, poz. 49:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieliszków o pojemności 30 ml, spełniających pozostałe 
wymagania SIWZ?
Odp.: Nie

Dyrektor SZOZ w Niemodlinie

Teresa Adamczyk



Niemodlin, dnia 10.10.2014r.

L.dz. SZOZ/K/1129/2014
spr. nr ZP/2/2014

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu  jednorazowego  użytku
Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie

Zamawiający Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie działając zgodnie z art. 38
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2013r. Nr 907 z
późn. zm.)  udziela odpowiedzi na zadane pytania w przedmiotowym postępowaniu:

Pakiet nr 1, pozycja 44

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji podkładu wykonanego z włókniny  flizelinowej o
rozmiarze 80cm x 200cm. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli nam na złożenie korzystnej cenowo
oferty.

Odp.: Dopuszczamy.

Pakiet nr 1, pozycja 45

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji podkładu Medixpro o szerokości 51cm, ze względu
na fakt iż firma Weber & Weber nie produkuje podkładów szerokosci 50cm.

Odp.: Dopuszczamy.

Dotyczy wzoru umowy – załącznik nr 6 do SIWZ z dnia 06.10.2014r.
W związku z postępowaniem przetargowym  ogłoszonym przez Państwa jednostkę o nr 332500-

2014 oraz brakiem zamieszczenia we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ postanowienia,
przewidującego  zmianę  (wzrost)  ceny w  przypadku  zmiany (wzrostu)  wysokości  stawek  podatku  VAT,
wnosimy o uzupełnienie treści projektu umowy o wskazany poniżej zapis umowny.
Zamawiający zobowiązany jest zapłacić na rzecz Wykonawcy cenę netto powiększoną o należny podatek
VAT w kwocie obliczonej  zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie wystawienia faktury VAT.

Stanowisko to motywowane jest następującymi względami. 
Podatek  VAT stanowi  element  cenotwórczy niezależny od  woli  Wykonawcy.  Wliczona  do  ceny

oferty  kwota  podatku  VAT jako  daniny  publicznoprawnej,  do  odprowadzenia  której  zobowiązany  jest
Wykonawca,  nie  ma  przy  tym  wpływu  na  korzyści  ekonomiczne  osiągane  przez  Wykonawcę  z  tytułu
wykonania zamówienia.
W ofercie złożonej w postępowaniu przetargowym Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny brutto
wyliczonej zgodnie ze stawkami podatku VAT obowiązującymi w dacie sporządzania oferty. Obliczenie ceny
w oparciu o nieprawidłową (w tym także przyszłą, przewidywaną, lecz jeszcze nie obowiązującą) stawkę
podatku VAT stanowi błąd w obliczeniu ceny skutkujący odrzuceniem oferty na zasadzie art. 89 ust. 1 pkt 6
ustawy PZP.

Wzrost stawek podatku VAT jest okolicznością zewnętrzną, na którą Wykonawcy nie mają żadnego
wpływu.  Wzrost  taki,  do  którego  dojść  może  w  okresie  trwania  umowy  o  udzielenie  zamówienia
publicznego (przewidywana zmiana stawek podatku VAT na wyroby medyczne z 8 do 23%), przy obowiązku
zachowania niezmiennej ceny brutto, spowoduje nie tylko zmniejszenie wynagrodzenia netto Wykonawcy w
stosunku do wynagrodzenia  stanowiącego podstawę obliczenia  ceny oferty,  lecz  nawet skutkować może
rażącą stratą po stronie Wykonawcy. Cenę ofertową Wykonawcy kalkulują bowiem według aktualnej stawki
podatku VAT oraz -  z uwagi na dużą konkurencję – przy przyjęciu minimalnej marży. W tych warunkach
zwiększenie stawki podatku VAT o 15% powoduje, iż pierwotna kalkulacja ceny traci na aktualności, zaś
umowa w sprawie zamówienia publicznego przynosi Wykonawcy  straty. 

W  piśmiennictwie  nie  budzi  wątpliwości  dopuszczalność  zawarcia  w  umowach  dotyczących
zamówień publicznych indeksacji  wynagrodzenia  bądź  ceny stosownie  do  spodziewanej  okoliczności  w



trakcie  realizacji  umowy (np.  zmiany stawki  podatku  VAT).  Chodzi  tu  bowiem o  samoczynną  korektę
wynagrodzenia, na podstawie pierwotnej woli stron wyrażonej w umowie, a nie o nowelizację umowy co do
zasady niedopuszczalną na mocy art. 144 p.z.p.

W związku z powyższym prawnie możliwym, a nade wszystko uzasadnionym jest, aby w ramach
zasad obowiązujących w uczciwym obrocie handlowym, wprowadzili Państwo do projektu umowy stosowną
klauzulę przewidującą zmianę ceny w związku ze zmianą stawki podatku VAT.

Odp.: Nie

Dyrektor SZOZ w Niemodlinie

Teresa Adamczyk


