
 
 

 

 
 

 

Kraków, 14.11.2022 

DZ.271.99.1140.2022 
 
Dział Zamówień Publicznych 
tel. 0-12 614 25 52 
e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl 

dotyczy: postępowania DZ.271.99.2022 – Surowce do receptury i inne produkty. 

 

 

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie, 

powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem, zostały 

zadane następujące pytania: 

 
Pytanie 1  

Dot. Pakietu 13 

Czy Zamawiający opisując przedmiot zamówienia w pakiecie nr 13 poz. 4 i 5  

wymaga: butle tlenowe z (na stałe zintegrowanym z butlą) modułem wyposażonym w 

reduktor ciśnienia, manometr lub cyfrowy wyświetlacz, wskazujący ciśnienie tlenu w 

butli , przepływomierz z 12 różnymi zakresami przepływu, wyjście do podłączenia 

maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia (Quick 

Connector) typu AGA do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających 

dostarczenia tlenu medycznego np. respirator transportowy.  

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 2 

Dot. Załącznik nr 2b   

W § 1 ust. 5 prosimy o wyłączenie pakietu  13  ( tlen medyczny) z konieczności 

dostaw  na CITO. Uzasadnienie: Lek dostarczany jest w butlach stalowych i 

aluminiowych, ciśnieniowych wymagających specjalistycznego wysokotonażowego 

transportu samochodowego i  spełniających przepisy ADR. W tej kwestii liczymy na 

zrozumienie specyfiki naszej branży i obrotu butlami na gazy sprężone. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

 

Pytanie 3  

Dot. pakietu nr 1 poz. 3 

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji płyn konfekcjonowany po 90 g w ilości 40 

opakowań? Tylko taka gramatura jest obecnie dostępna na rynku. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza proponowaną gramaturę.  

 

Pytanie 4 

Dot. załącznik nr 2a pakiety nr 1-3: 

 Do treści §5 ust. 1 tiret drugie wzoru umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z 

przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez 

Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru 

Kupującemu.". 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

 

Pytanie 5 

Dot. załącznik nr 2a pakiety nr 1-3: 

 Do treści §7 ust. 1 wzoru umowy. Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub 

wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika 

produktu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą stratą dla 

Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej 

lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez 

Wykonawcę? 

Odpowiedź: 



 
 

 

 
 

 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

 

Pytanie 6 

Dot. załącznik nr 2a pakiety nr 1-3: 

3. Do treści §7 ust. 2 wzoru umowy: Prosimy o modyfikację treści §7 ust. 2, poprzez 

skonkretyzowanie granicznych wartości dla poszczególnych pozycji 

asortymentowych, jakie Zamawiający zamierza zrealizować, np. poprzez podanie, że 

zmiany ilości produktów określonych w formularzu asortymentowo – cenowym mogą 

ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w granicach +/- 20%, przy czym przez takie 

sformułowanie Zamawiający będzie rozumiał możliwość zamówienia o 20% 

mniejszych lub o 20% większych ilości, każdego z zamówionych asortymentów. 

Aktualna treść §7 ust. 2 wzoru umowy są na tyle ogólne i nieprecyzyjne, że na ich 

podstawie wykonawcy nie są w stanie określić faktycznej wielkości przedmiotu 

zamówienia w zakresie jego poszczególnych pozycji asortymentowych, a tym samym 

nie są w stanie dokonać prawidłowej kalkulacji cen na potrzeby składanej oferty. 

Po pierwsze, wyjaśnić należy, że na podstawie art. 433 pkt 4 w zw. art. 99 ust. 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (PZP) powyższy 

zapis należy uznać jako postanowienie abuzywne, w sposób rażący naruszające 

równowagę stron i dając Zamawiającemu uprawnienie do jednostronnego 

kształtowania zasad realizacji zamówienia, w szczególności poprzez każdorazowe 

dowolne ograniczenia wielkości zamówienia w zakresie poszczególnych pozycji 

asortymentowych. Skoro bowiem, treść przywołanego art. 433 pkt 4 mówi wprost, że 

„projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać możliwości 

ograniczenia zakresu zamówienia przez Zamawiającego bez wskazania minimalnej 

wartości lub wielkości świadczenia stron”, to Zamawiający jest zobowiązany do 

określenia tych minimalnych wartość w sporządzonym przez siebie opisie przedmiotu 

zamówienia. Po drugie, zamawiający przyznając sobie uprawnienie do zamawiania 

ilości większych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia, a następnie w 

umowie przetargowej, bez względu na zastosowane nazewnictwo, zastrzega sobie 

de facto prawo opcji. Zgodnie z regulacją art. 441 ust. 1 oraz ust. 2 PZP, aby 

skutecznie zastrzec prawo opcji, Zamawiający bezwzględnie zobowiązany jest 



 
 

 

 
 

 

opisać je w postaci zrozumiałych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień, a tym 

samym spełnić łącznie trzy wskazane przez ustawodawcę przesłanki: określić rodzaj 

i maksymalną wielkość opcji oraz określić okoliczności skorzystania z niej, a przy tym 

nie może za pomocą opcji doprowadzić do modyfikacji ogólnego charakteru umowy. 

Spośród wyżej wymienionych warunków, Zamawiający szczególnie zaniedbał 

obowiązek ustalenia górnej granicy wprowadzonego prawa opcji, pozostawiając w 

tym zakresie sobie (i tylko sobie) zupełną dowolność. Biorąc więc pod uwagę 

dosadne brzmienie ust. 2 (art. 441 PZP), nawet jeśli Zamawiający, w trakcie realizacji 

umowy przetargowej, podejmie próbę skorzystania z tak dalece niedookreślonego i 

nieprawidłowo skonstruowanego prawa opcji, to taka czynność, jako dokonana z 

naruszeniem art. 441 ust. 1 podlegała będzie unieważnieniu, a Wykonawca nie 

będzie miał żadnego obowiązku zrealizowania jej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 7 

Dot. załącznik nr 2a pakiety nr 1-3: 

Do treści §8 ust. 2 wzoru umowy: Prosimy o wykreślenie z wzoru umowy §8 ust. 2. W 

uzasadnieniu swojego stanowiska wskazujemy, że powyższe zapisy w sposób 

rażący naruszają równowagę stron, dając Zamawiającemu uprawnienie do 

jednostronnego kształtowania zasad realizacji zamówienia, które obowiązywać w 

trakcie wykonywania kontraktu, a także umożliwiając Zamawiającemu do dowolnego 

ograniczenia wielkości zamówienia, z pominięciem zasady wyrażonej w art. 433 pkt 

4) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2021 

poz. 1129 z późn. zm.). Niniejsza argumentacja znajduje również potwierdzenie w 

orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej, która w wyroku z dnia 8 listopada 2021 r. 

(KIO 3107/21) stwierdziła, że postanowienia zakładające możliwość odstąpienia od 

umowy w każdej chwili, bez gwarancji wykonania zamówienia w minimalnym 

zakresie, stanowią nadużycie pozycji dominującej przez Zamawiającego i jako takie 

stanowi klauzulę abuzywną w świetle art. 433 pkt 4 ustawy PZP. 

Odpowiedź: 



 
 

 

 
 

 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

 

Pytanie 8 

Dot.  załącznik nr 2b pakiety 4-14: 

Do §3 ust. 2 oraz §7 ust. 3 wzoru umowy: Prosimy o wykreślenie §3 ust. 2 oraz 

zmianę §7 ust. 3 z wzoru umowy, które wg naszej opinii są niezgodne ze społeczno-

gospodarczym celem udzielanego zamówienia publicznego. Powyższe zapisy 

przenoszą w całości odpowiedzialność na wykonawcę za gospodarowanie lekami 

zakupionymi i nie wykorzystanymi przez Zamawiającego. Należy podkreślić, że 

wykonawca nie ma wpływu na poziom zamówień, wykorzystanie produktów 

leczniczych przez Zamawiającego jak również na decyzje refundacyjne Ministra 

Zdrowia. Gdyby jednak okazało się, że Zamawiający, z ważnych przyczyn, nie może 

wyrazić zgody na powyższe, prosimy o wykreślenie z wzoru umowy §7 ust. 3 oraz 

zmianę wymogu wskazanego §3 ust. 2, poprzez następujący zapis: "Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość zwrotu produktu leczniczego w ciągu 7 dni od daty 

dostawy, bez podawania przyczyny." 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 9 

Dot.  załącznik nr 2b pakiety 4-14: 

Do treści §5 ust. 1 tiret drugie wzoru umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z 

przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez 

Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru 

Kupującemu.". 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

 



 
 

 

 
 

 

Pytanie 10 

Dot.  załącznik nr 2b pakiety 4-14: 

Do treści §7 ust. 1 wzoru umowy. Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub 

wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika 

produktu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą stratą dla 

Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej 

lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez 

Wykonawcę? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

 

Pytanie 11 

Dot.  załącznik nr 2b pakiety 4-14: 

Do treści §7 ust. 2 wzoru umowy: Prosimy o modyfikację treści §7 ust. 2, poprzez 

skonkretyzowanie granicznych wartości dla poszczególnych pozycji 

asortymentowych, jakie Zamawiający zamierza zrealizować, np. poprzez podanie, że 

zmiany ilości produktów określonych w formularzu asortymentowo – cenowym mogą 

ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w granicach +/- 20%, przy czym przez takie 

sformułowanie Zamawiający będzie rozumiał możliwość zamówienia o 20% 

mniejszych lub o 20% większych ilości, każdego z zamówionych asortymentów. 

Aktualna treść §7 ust. 2 wzoru umowy są na tyle ogólne i nieprecyzyjne, że na ich 

podstawie wykonawcy nie są w stanie określić faktycznej wielkości przedmiotu 

zamówienia w zakresie jego poszczególnych pozycji asortymentowych, a tym samym 

nie są w stanie dokonać prawidłowej kalkulacji cen na potrzeby składanej oferty. Po 

pierwsze, wyjaśnić należy, że na podstawie art. 433 pkt 4 w zw. art. 99 ust. 1 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (PZP) powyższy zapis 

należy uznać jako postanowienie abuzywne, w sposób rażący naruszające 

równowagę stron i dając Zamawiającemu uprawnienie do jednostronnego 

kształtowania zasad realizacji zamówienia, w szczególności poprzez każdorazowe 

dowolne ograniczenia wielkości zamówienia w zakresie poszczególnych pozycji 



 
 

 

 
 

 

asortymentowych. Skoro bowiem, treść przywołanego art. 433 pkt 4 mówi wprost, że 

„projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać możliwości 

ograniczenia zakresu zamówienia przez Zamawiającego bez wskazania minimalnej 

wartości lub wielkości świadczenia stron”, to Zamawiający jest zobowiązany do 

określenia tych minimalnych wartość w sporządzonym przez siebie opisie przedmiotu 

zamówienia. Po drugie, zamawiający przyznając sobie uprawnienie do zamawiania 

ilości większych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia, a następnie w 

umowie przetargowej, bez względu na zastosowane nazewnictwo, zastrzega sobie 

de facto prawo opcji. Zgodnie z regulacją art. 441 ust. 1 oraz ust. 2 PZP, aby 

skutecznie zastrzec prawo opcji, Zamawiający bezwzględnie zobowiązany jest 

opisać je w postaci zrozumiałych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień, a tym 

samym spełnić łącznie trzy wskazane przez ustawodawcę przesłanki: określić rodzaj 

i maksymalną wielkość opcji oraz określić okoliczności skorzystania z niej, a przy tym 

nie może za pomocą opcji doprowadzić do modyfikacji ogólnego charakteru umowy. 

Spośród wyżej wymienionych warunków, Zamawiający szczególnie zaniedbał 

obowiązek ustalenia górnej granicy wprowadzonego prawa opcji, pozostawiając w 

tym zakresie sobie (i tylko sobie) zupełną dowolność. Biorąc więc pod uwagę 

dosadne brzmienie ust. 2 (art. 441 PZP), nawet jeśli Zamawiający, w trakcie realizacji 

umowy przetargowej, podejmie próbę skorzystania z tak dalece niedookreślonego i 

nieprawidłowo skonstruowanego prawa opcji, to taka czynność, jako dokonana z 

naruszeniem art. 441 ust. 1 podlegała będzie unieważnieniu, a Wykonawca nie 

będzie miał żadnego obowiązku zrealizowania jej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 12 

Dot.  załącznik nr 2b pakiety 4-14: 

Do treści §8 ust. 2 wzoru umowy: Prosimy o wykreślenie z wzoru umowy §8 ust. 2. W 

uzasadnieniu swojego stanowiska wskazujemy, że powyższe zapisy w sposób 

rażący naruszają równowagę stron, dając Zamawiającemu uprawnienie do 

jednostronnego kształtowania zasad realizacji zamówienia, które obowiązywać w 



 
 

 

 
 

 

trakcie wykonywania kontraktu, a także umożliwiając Zamawiającemu do dowolnego 

ograniczenia wielkości zamówienia, z pominięciem zasady wyrażonej w art. 433 pkt 

4) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2021 

poz. 1129 z późn. zm.). Niniejsza argumentacja znajduje również potwierdzenie w 

orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej, która w wyroku z dnia 8 listopada 2021 r. 

(KIO 3107/21) stwierdziła, że postanowienia zakładające możliwość odstąpienia od 

umowy w każdej chwili, bez gwarancji wykonania zamówienia w minimalnym 

zakresie, stanowią nadużycie pozycji dominującej przez Zamawiającego i jako takie 

stanowi klauzulę abuzywną w świetle art. 433 pkt 4 ustawy PZP. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

Pytanie 13 

Dot. Pakiet 5  

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu ProbioDr, zawierającego 2 mld 

CFU bakterii Lactobacillus rhamnosus GG ATCC53103 i Lactobacillus helveticus w 

łącznym stężeniu 2 mld CFU/ kaps? Zawartość oferowanego produktu została 

potwierdzona w niezależnym badaniu wykonanym w Narodowym Instytucie Leków 

Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 14  

Dot. pakiet 5 

Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu LactoDr, zawierającego 6 mld CFU 

bakterii Lactobacillus rhamnosus GG ATCC53103 w stężeniu 6 mld CFU/ kaps? 

Skład oferowanego produktu został potwierdzony w niezależnym badaniu 

wykonanym w Narodowym Instytucie Leków.). 

Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

 



 
 

 

 
 

 

Pytanie 15 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu przeznaczonego do 

higienicznego mycia rąk, odkażającego higienicznego mycia rąk, dekolonizacji 

(ESBL, MRSA) - także bez spłukiwania, zawierającego w 100g: 0,9g kwasu d-

glukonowego, związek z N,N"-bis(4-chlorofenylo)-3,12-diimino2,4,11,13-

tetraazatetradekanodiamidyną (2:1) (CHDG), 0,9g chlorku didecylodimetyloamonu 

(DDAC), niejonowe i amfoteryczne związki powierzchniowo czynne o skuteczności 

bakteriobójczej (w tym: ESBL, MRSA, Salmonella, Listeria) - zgodnie z EN13727, 

drożdżakobójczej - zgodnie z EN13624, bójczej względem wirusów osobowych - 

zgodnie z EN14476, wykazujący dzięki optymalizacji składu wysoki poziom tolerancji 

dermatologicznej i korespondujący tym samym z powracającym w artykułach 

naukowych postulatem stosowania minimalnego skutecznego stężenia CHG w celu 

ograniczania ryzyka reakcji alergicznych - por.: Chiewchalermsri C, 

Sompornrattanaphan M, Wongsa C, Thongngarm T. Chlorhexidine Allergy: Current 

Challenges and Future Prospects. J Asthma Allergy. 2020 Mar 9;13:127-133. doi: 

10.2147/JAA.S207980. PMID: 32210588; PMCID: PMC7069565. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 16 

Dot. umowy § 2, pkt. 2 

Wnosimy o zmianę zapisów w Umowie (par2 pkt2) dotyczących zobowiązania 

Zamawiającego do poziomu realizacji Umowy. Określony zakres przedmiotu 

zamówienia czyni go niejednoznacznym w momencie, gdy Wykonawca musi wycenić 

100% asortymentu, a Zamawiający zobowiązuje się zaledwie do 50% jego 

wykorzystania.     Określenie poziomu zobowiązania o takiej wartości nie pozwala 

Wykonawcy z należytą starannością określić zasobów jakich potrzebuje, aby 

przygotować odpowiedni poziom cenowy, zapasy stanów magazynowych, określić 

poziom zakupów surowców do produkcji czy plany produkcyjne. 

Jako Wykonawca przygotowujący się do każdego postępowania i sporządzania 

oferty z należytą starannością wnosimy o zmianę zobowiązania Zamawiającego 



 
 

 

 
 

 

określającego wykorzystanie Umowy do min. 80%.Wnosimy o zmianę maksymalnej 

wysokości kar z 40% na 20%. Często spotykane zapisy umów w tym zakresie 

statuują limit kar umownych na poziomie ok. 20 procent. W toku prac legislacyjnych 

nad obecnym PZP pojawiły się realne propozycje, aby wskazany limit określić 

ustawowo właśnie na poziomie 20% wynagrodzenia netto wykonawcy. Intencją 

ustawodawcy było naprawdę istotne, a nie tylko iluzoryczne ograniczenie ryzyk 

wykonawców zamówień publicznych. W nawiązaniu do powyższego wnosimy o 

zmianę zapisu w par 5 p.4 Umowy i określenie maksymalnej wysokości kar zgodnie z 

praktyką rynkową - 20% wartości netto Umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy zawarte w SWZ. 
 

 

Pytanie 17 

Dot. Pakiet 11, wiersz 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu konfekcjonowanego w 

opakowaniu 500ml zamiast w 200ml, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, 

tj. 80 opakowań a 500ml. 

Odpowiedź: 

 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

 


