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DO DIAGNOSTYKI  SARS-COV-2"   

Nr referencyjny : ZP/PN/27/07/2021 

 

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą ul. Ogińskiego 6, 58-506 

Jelenia Góra jako Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do postępowania jak w 

tytule. Poniżej przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami.  

 

ZESTAW  NR 1 

1. Czy zamawiający dopuści testy widniejące w raporcie EUL WHO jako w trakcie oceny? 

https://extranet.who.int/pqweb/vitro-diagnostics/coronavirus-disease-covid-19-pandemic-

%E2%80%94-emergency-use-listing-procedure-eul-open  

Testy , by mogły dostać się do raportu EUL WHO jako w trakcie oceny , musiały przejść 

wszystkie wymagania WHO odnośnie testów antygenowych. Niektóre firmy są już rok w 

raporcie WHO w trakcie oceny i nadal nie zostały oficjalnie przyjęte na listę EUL WHO.  

Zamawiający obecnie ograniczenie uczciwą konkurencję - wymagania ujęte w załączniku 

może spełnić tylko jedna firma. 

Odpowiedź: Zamawiający odstępuję od wymogu „Test spełnia wytyczne WHO oraz 

posiada status EUL WHO” zawartego  w pkt. 1.13 SWZ (formularz Załącznik Nr 1 

asortymentowo – cenowy do SWZ). Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.  

2. W punkcie 1.7 jest wymaganie w załączniku nr 1 jest wymaganie - "Czułość testu 

minimum 96,50% , swoistość testu minimum 99,60% określona na minimum 400 

osobowej kohorcie pacjentów z objawami i bez objawów z czego minimum 100 pacjentów 

miało dodatni wynik potwierdzony testem PCR." Wymaganie by 100 osób 

bezobjawowych miało wynik pozytywny przy badaniu testami antygenowymi jest 

niemożliwe do spełnienia , gdyż testami antygenowymi nie bada się osób bezobjawowych. 

Wymaganie jest sprzeczne z przedmiotem zamówienia. Proszę o modyfikację wymogu na 

" "Czułość testu minimum 96,50% , swoistość testu minimum 99,60% określona na 

minimum 400 osobowej kohorcie pacjentów" 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 

3. Obecny opis przedmiotu zamówienia pozwala na jego spełnienie wyłącznie przez jeden 

wyrób. tj. Standard Q Covid-19 Ag test ofertowany przez firmę ARGENTA Sp. z o.o, 

Sp.k. Co nie jest uzasadnione aktualną sytuacją na rynku w zakresie dostępnych testów 

akceptowalnych w krajach UE do celów diagnostnycznych COVID-19. Dlatego prosimy o 

odpowiedź na pytanie czy dopuszczają Państwo testy spełniające wytyczne WHO i 

znajdujące się na liście testów Komutetu ds. Bezpieczeństwa Zdrowia UE(HSC) oraz 

stosowane do celów diagnostycznych COVID-19 w przynajmniej trzech krajach UE. 
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chociaż nie posiadają statusu EUL WH0? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o 

uzasadnienie. 

Odpowiedź:  Zamawiający odstępuję od wymogu „Test spełnia wytyczne WHO oraz 

posiada status EUL WHO” zawartego  w pkt. 1.13 SWZ (formularz Załącznik Nr 1 

asortymentowo – cenowy do SWZ). Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ. 

4. Zapis w punkcie 1.7 w załączniku nr 1 odnośnie specyfikacji przedmiotu " 

Czułość testu minimum 96,50% , swoistość testu minimum 99,60% określona na minimum 

400 osobowej kohorcie pacjentów z objawami i bez objawów z czego minimum 100 

pacjentów miało dodatni wynik potwierdzony testem PCR." 

Jest sprzeczny z przedmiotem zamówienia - testów antygenowych nie stosuje się do 

wykrywania wirusa u pacjentów bezobjawowych. Prosimy o usunięcie z przedmiotu 

zamówienia zapisu odnośnie pacjentów bezobjawowych . W przypadku negatywnej 

odpowiedzi prosimy o uzasadnienie. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 

5. Zamawiający opracował dodatkowe wymagania (pkt 1.7 , 1.8), co powoduje, że spełnia je 

tylko jeden produkt SD BIOSENSOR Standard Q Covid-19 Ag , oferowanego przez firmę 

ARGENTA Sp. z o.o, Sp.k.. Takie działanie nie jest uzasadnione. Wobec tego 

Wykonawcy zwraca się z prośbą o zmianę, jak też zapytuje, czy Zamawiający w celu 

zwiększenia konkurencyjności ofert i dostosowania określonych wymogów do polskich 

regulacji: 

wyrazi zgodę na zaoferowanie wszystkich testów antygenowych na obecność wirusa 

SARS-CoV-2, spełniających wymaganiach pkt 1.7 (Parametry testów: Czułość testu 

minimum 96,50% , swoistość testu minimum 99,60% we wszystkich badaniach 

wskazanych w metodyce), a nie tylko tych z listy EUL WHO ? 

Odpowiedź: Zamawiający odstępuję od wymogu „Test spełnia wytyczne WHO oraz 

posiada status EUL WHO” zawartego  w pkt. 1.13 SWZ (formularz Załącznik Nr 1 

asortymentowo – cenowy do SWZ). Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.  

 

6. Wyrazi zgodę na to, aby testy były oferowany spoza listy WHO, ale w zakresie 

spełniającym wymagania z Zarządzenia Nr 174/2020/DSOZ Prezesa Narodowego 

Funduszu Zdrowia z dnia 05.11.2020r. zmieniającym zarządzenie w sprawie zasad 

sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przy rekomendacji i według 

aktualnego Stanowiska Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i 

Lekarzy Chorób Zakaźnych (https://www.mp.pl/covid19/zalecenia/252097,stanowisko-

pteilchz-w-sprawie-wartosci-diagnostycznej-testow-antygenowych-wykorzystywanych-w-

rozpoznawaniu-zakazen-sars-cov-2-14112020) w sprawie wartości diagnostycznej testów 

antygenowych wykorzystywanych w rozpoznawaniu zakażeń SARS-CoV-2?  

Odpowiedź: Zamawiający odstępuję od wymogu „Test spełnia wytyczne WHO oraz 

posiada status EUL WHO” zawartego  w pkt. 1.13 SWZ (formularz Załącznik Nr 1 

asortymentowo – cenowy do SWZ). Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.  
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7. Wyrazi zgodę na to, aby testy były oferowane zgodnie z rekomendacją Naczelnej Izby 

Lekarskiej (dalej jako „Nil”) z 20 września 2020 r., w które nie ma odniesienie do listy 

WHO . NIL wskazuje, że o wyborze testu winna decydować swoistość, a na rynku polski z 

rekomendacjami, dostępne są testy spoza listy EUL WHO, które w świetle kryterium 

swoistości uzyskują lepsze parametry, a są przez Zamawiającego dyskryminowane jedynie 

przez brak ich wpisania na listę WHO. 

Odpowiedź: Zamawiający odstępuję od wymogu „Test spełnia wytyczne WHO oraz 

posiada status EUL WHO” zawartego  w pkt. 1.13 SWZ (formularz Załącznik Nr 1 

asortymentowo – cenowy do SWZ).Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ. 

 

8. Wyrazi zgodę na dopuszczenie testów znajdujących się na liście testów antygenowych 

rekomendowanych przez Komisję Europejską.  

Wykonawca wskazuje, że polskie oraz europejskie regulacje i rekomendacje zawierają 

precyzyjniejsze, jak też surowsze wymagania w zakresie testów antygenowych, ale 

dopuszczają produkty je spełniające, które nie są jednak zawarte na liście EUL WHO 

W przypadku nie podzielenia powyższego i utrzymania zawężenia konkurencji, 

Zamawiający będzie dopuszczać się naruszenia ww. rekomendacji polskich organów, ale 

też art. 15 ust. 1 pkt 5) ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej jako „UZNK”) 

(Czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do 

rynku, w szczególności przez: (…) działanie mające na celu wymuszenie na klientach 

wyboru jako kontrahenta określonego przedsiębiorcy lub stwarzanie warunków 

umożliwiających podmiotom trzecim wymuszanie zakupu towaru lub usługi u określonego 

przedsiębiorcy.) w zw. z ust. 2 pkt 1 i 2 (Czyn, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, może 

polegać w szczególności na: (…) ograniczeniu w istotny sposób lub wyłączeniu 

możliwości dokonywania przez klienta zakupu u innego przedsiębiorcy; (…) stworzeniu 

sytuacji powodujących pośrednio lub bezpośrednio narzucenie klientom przez podmioty 

trzecie konieczności dokonania zakupu u danego przedsiębiorcy lub u przedsiębiorcy, z 

którym dany przedsiębiorca pozostaje w związku gospodarczym). Zamawiający bowiem w 

sposób nieuzasadniony ogranicza konkurencję. 

Dodatkowo Wykonawca wskazuje, że Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia 

zastosował dyskryminację, która przejawia się w ustanowieniu wymagań na tyle 

rygorystycznych, że nie jest to uzasadnione potrzebami Zamawiającego i jednocześnie 

ograniczająca krąg wykonawców, gdyż produkty z polskimi oraz europejskimi 

rekomendacjami i spełniające polskie wymaganie z rozporządzenia Prezesa NFZ, spełniają 

już te wymogi, a mimo to Zamawiający tych rozwiązań nie dopuści, jak nie są zarówno na 

liście EUL WHO  

Testy z listy EUL WHO był krytykowane przez ekspertów jako mniej miarodajne i 

rzeczywiste niż inne, ale nieznajdujące się na tej liście. Dla przykładu podaje się link 

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31830-4/fulltext. 

Wykonawca podnosi zatem, że utrzymanie kwestionowanych wymogów (EUL WHO) 

powoduje, że w sposób nieuzasadniony Zamawiający ogranicza konkurencję. Takie 

działanie jest na niekorzyść służby zdrowia (zamówienia są dla szpitali) i świadczy o chęci 
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wyboru konkretnego podmiotu i konkretnego produktu, przy czym w świetle ww. 

zarzutów do tego produktu stanowi nieuzasadnione i nieprawidłowe ograniczenie 

konkurencji, jak też naruszenie przez Zamawiającego prawa podmiotowego z art. 5 ustawy 

Kodeks cywilny. w zw. z art. 3 ust. 1 UZNK w zw. z art. 6a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.). 

Reasumując, w okresie epidemii COVID-19 zamawiający, w tym przede wszystkim 

podmioty lecznicze, kupując testy winny kierować się swoistością i ich czułością, jak też 

nie powinno się ograniczać zamówienia w sposób nieuzasadniony dla niektórych 

podmiotów, co też spowoduje nieracjonalne wydatkowanie środków publicznych. 

Ograniczenie konkurencji przez Zamawiającego spowoduje, że wybrany oferent może 

zaoferować zawyżoną ceną, którą Zamawiający będzie przyjmował. Takie działanie należy 

też uznać za niegospodarne i niecelowe, naruszające art. 44 ust. 3 ustawy o finansach 

publicznych, a z uwagi na epidemię COVID-19 również generujące nieuzasadnione koszty 

dla służby medycznej, które powinny być skierowane na inne cele. 

Sam zatem fakt zatem umieszczenia na liście EUL WHO z dalszym celowym i 

kierunkowym wymaganiem z opisu przedmiotu zamówienia pod kątem danego produktu, 

nie świadczy o tym, że tylko te testy są prawidłowe. Jedynie zatem ogół stanowisk z rynku 

polskiego w związku z polskimi regulacjami prawnymi i rekomendacji medycznymi, w 

zakresie wymagań przedmiotowych i deklaracji zgodności z nimi, może być uznany za 

wymóg prawidłowy. 

Mając powyższe na uwadze, wnosimy o wykreślenie wymogu w zakresie listy EUL WHO, 

jak też dopuszczenia wszelkich testów rekomendowanych przez Komisję Europejską w 

przypadku spełnienia wymagań swoistości i czułości 

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.  

Odpowiedź: Zamawiający odstępuję od wymogu „Test spełnia wytyczne WHO oraz 

posiada status EUL WHO” zawartego  w pkt. 1.13 SWZ (formularz Załącznik Nr 1 

asortymentowo – cenowy do SWZ). Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ. 

 

ZESTAW  NR 2 

9. Zgodnie z Rozporządzeniem nr 189/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia   

z dnia 01.12.2020 r. zmieniające zarządzanie w sprawie zasad sprawozdawania oraz 

warunków  rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że testy spełniające poniższe 

wymagania Narodowego Funduszu Zdrowia (minimalne wartości: czułość 90%; swoistość 

97% zgodne z danymi walidacyjnymi deklarowanymi przez producenta w procesie 

rejestracji wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro) są refundowane. Czy zgodnie z 

powyższym Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania statusu EUL WHO testów 

antygenowych. Poniżej fragment załącznik nr 1 Rozporządzenia  nr 189/2020/DSOZ 
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Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, który potwierdza refundację na podstawie  kodu 

produktu rozliczeniowego.  

 

 
  

Odpowiedź: Zamawiający odstępuję od wymogu „Test spełnia wytyczne WHO oraz 

posiada status EUL WHO” zawartego  w pkt. 1.13 SWZ (formularz Załącznik Nr 1 

asortymentowo – cenowy do SWZ). Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.  

 

10. Wnosimy o odstąpienie od wymagania cytat: ‘’…. SARS-CoV-2 i posiadać status EUL 

WHO’’ oraz zastąpienie go wymaganiem: 

…. SARS-CoV-2 i być zgodny ze stanowiskiem Zespołu do spraw koordynacji sieci 

laboratoriów COVID w sprawie możliwości wykorzystania testów wykrywających antygen 

SARS-CoV-2 w diagnostyce COVID-19 w Polsce. 

Wymaganie, aby test posiadał status EUL WHO jest niezgodny z: 

a) Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2010 nr 107, poz. 679), 

b) Wskazaniami Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i 

Produktów Biobójczych w Warszawie jako jednostki nadzorującej obrót towarami na ternie 

RP w imieniu Ministra Zdrowia, 

c) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, 

d) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań 

zasadniczych dla wyrobów medycznych do diagnostyki In vitro (Dz. U. 2011 nr 16, poz. 75), 

e) art. 7, art. 30 art. 29 Ustawy Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 769 ze 

zm.), 

f) Dyrektywą 98/79/WE z dnia 27 października 1998 r. w sprawie wyrobów medycznych 

używanych do diagnozy in vitro, 

g) Wytycznymi krajowymi dotyczącymi testów wykrywającymi antygen SARS-CoV-2, 

h) W diagnostyce COVID-19 w Polsce, które są nadrzędne do zaleceń WHO, 

i) Z ustawą a dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 

r., nr 153, poz. 1503 z póź. zm.). 

Dyrektywa 98/79/WE oraz ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 wprost 

wskazuje, że w obrocie gospodarczym mogą znajdować się wyroby posiadające znak CE, a 
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nie rekomendowane przez jednostkę nie posiadającej możliwości i uprawnień do zwalniania 

wyrobów do obrotu gospodarczego na terenie UE. Ponieważ WHO jest organizacją działającą 

w ramach ONZ i zajmuje się ochroną zdrowia jej rekomendacje mogą być wiążące dla 

obszaru gospodarczego poza UE. Jednak kraje UE mają odrębne przepisy i do obrotu można 

wprowadzać wyroby zgodne z Dyrektywą 98/78/WE tj. oznakowane CE, spełniające 

wymagania norm w tym jakościowych. Polska może wprowadzić dodatkowe wymagania dla 

wymaganej jakości i takie wprowadziła w odpowiednich wytycznych, które wymagają, aby 

testy były wyższej czułości diagnostycznej niż  rekomendowane przez WHO. 

Obowiązującym dokumentem są rekomendacje  
Zespołu do spraw koordynacji sieci laboratoriów COVID w sprawie możliwości wykorzystania testów 

wykrywających antygen SARS-CoV-2 w diagnostyce COVID-19 w Polsce z dnia 03-11-2020(1) 
. 

Zatem wymaganie spełnienia wymagań WHO jest niezgodne z przepisami krajowymi oraz UE, 

dlatego wnosimy jak na wstępie. 

Odpowiedź: Zamawiający odstępuję od wymogu „Test spełnia wytyczne WHO oraz 

posiada status EUL WHO” zawartego  w pkt. 1.13 SWZ (formularz Załącznik Nr 1 

asortymentowo – cenowy do SWZ). Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.  

11. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu probówki ekstrakcyjnej z odpipetowanym 

buforem? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

12. Czy Zamawiający wymaga aby brak rekcji krzyżowej na MERS coronavirus był 

udowodniony przez zewnętrzną organizację? Czy taka informacja może być 

potwierdzona przez producenta testu? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

ZESTAW  NR 3 

13. Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na dodanie dodatkowego wiersza  w 

pakiecie 2 z numerem katalogowym oferowanego materiału kontrolnego do testów 

antygenowych. 

Uzasadnienie: Zezwolenie na dodanie dodatkowego wiersza z numerem 

katalogowym oferowanego produktu przyczyni się do przyspieszenia procesu 

realizacji zamówienia. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie dodatkowego wiersza w 

pakiecie 2 z numerem katalogowym oferowanego materiału kontrolnego do testów 

antygenowych. Zamawiający zmienia załącznik Nr 1 poprzez dodanie wiersza.    

 

14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy 

wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę? 

       Uzasadnienie: 

       W obecnej sytuacji epidemii Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do 

komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi 
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odręcznemu. Potwierdzenie tej zasady znajduje się w art. 78(1) kodeksu cywilnego, który 

zrównuje kwalifikowany podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym. 

    Odpowiedź: Tak,  Zamawiający wyraża zgodę.  

15. Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 6 w taki sposób, aby wysokość kary 

umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. 

Uzasadnienie: 

VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić 

do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma 

wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania 

zamówienia. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.  

 

16. (§ 6 ust. 4) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do 

max. 5% wartości NETTO niezrealizowanej umowy?  

Uzasadnienie: 

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana  w sposób prawidłowy, a dla 

przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie 

kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała 

charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między 

poniesioną szkodą a wysokością kary umownej. 

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o okazanie kalkulacji przyszłej, 

hipotetycznej szkody, jaką ma ponieść zamawiający w związku z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem umowy- zgodnie z przepisami. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

17. Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie 

nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? 

Uzasadnienie: 

Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej 

kalkulacji ofertowej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej  wyrażonym 

min. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 roku KIO 1087/10 art. 29 ust. 1 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez Zamawiającego 

ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet , 

jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku 

z dnia 7 maja 2014 roku KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła , że „nie 

można zaakceptować postanowień umowy  dających zamawiającemu całkowitą , 

nieograniczona pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność 

w podejmowaniu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem 

zamówienia”. 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis wzoru umowy w § 2 ust. 14. Nowy zapis 

otrzymuje brzmienie: „Minimalna wartość zamówienia, która zostanie zamówiona 

podczas trwania umowy to 10% wartości umowy”.  

 



 WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE 

KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ 
58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6 

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640 
___________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________________   

              tel. sekretariat: (075)-75-37-201, tel. centrala: (075)-75-37-100 

                          fax: (075)-75-42-335 

 e-mail: poczta@spzoz.jgora.pl 

 

18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie cen jednostkowych brutto, a co za tym 

idzie wartości brutto umowy, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

 

19. Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej 

przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania 

uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.  

 

20. Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez 

producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania 

uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym 

podwyższeniem ceny jednostkowej brutto? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.  

 

21. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany umowy 

mogą nastąpić również w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych 

omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub 

uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy? 

Uzasadnienie: 

Zezwoli to Zamawiającemu na dokonanie aneksowania umowy bez podejrzenia naruszenia 

ustawy Pzp, w związku z tym , iż Zamawiający przewidział takowy wariant już na etapie 

uruchomienia procedury przetargowej. 

Odpowiedź: Zmiany w umowie zgodnie z  art. 455 PZP, w którym  zostały 

wymienione przesłanki zmiany umowy,  nie wymagające przeprowadzenia nowego 

postępowania. Przepisy określają przypadki, w których wyjątkowo dopuszczalne są 

zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania. 
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