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27-600 Sandomierz 
 

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 
w postępowaniu na dostawę jednorazowych wyrobów medycznych, znak: 

PN/22/2015 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowa-
dzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazo-
wych wyrobów medycznych, znak PN/22/2015 

 
Do Zamawiającego w dniu 27.07.2015 r.  wpłynęły pytania dotyczące ww. 
sprawy o treści następującej: 
 
Pytania 
Pakiet V: 

Czy Zamawiający dopuści  rękawice nitrylowe pakowane a 100 szt, przy po-
zostałych parametrach zgodnych z SIWZ? 
Pakiet VIII : 

Czy Zamawiający dopuści pokrycie higieniczne nieprzemakalne w rolce, 
rozmiar 50 x 33 cm lub 51 x 50 cm? 

Pytanie dot. projektu umowy:  
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? 

2. Czy Zamawiający zgadza się aby słowo „opóźnienie”  zostało zastąpione 
słowem „zwłoka” par. 6 ust. 1 lit. A) ? 

3. Czy bieg terminów określonych w par. 5 ust. 4 wzoru umowy ma przy-
padać w dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wol-
nych od pracy? 

4. Czy Zamawiający zgadza się w par. 6 ust. 1 lit. a) wzoru umowy słowa  
„0,1% wartości brutto dostawy” zostały zastąpione słowami „0,1% war-
tości towaru niedostarczonego w terminie” ? 

5. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wyni-
kającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotych-
czasowych cen netto? 

6. 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%? 

 
Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 28.07.2015 r.: 

 

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 27.07.2015 r. Szpital Specjali-
styczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp informuje, 
że:  
1) Zamawiający w Pakiecie V dopuszcza również rękawice nitrylowe, bez-
pudrowe pakowane po 100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych 
ilości, spełniające pozostałe wymagania SIWZ, 
2) Zamawiający w Pakiecie VIII dopuszcza również pokrycie higieniczne w 
rolce o długości 51m i szerokości 50cm, 
3) Zamawiający informuje, że w § 9 projektu umowy przewidział sytuacje, 
w których Wykonawca będzie mógł dostarczyć inny produkt o takim sa-
mym składzie i takim samym zastosowaniu, 

4) Zamawiający nie wyraża zgody aby słowo „opóźnienie” zostało zastąpio-
ne słowem „zwłoka” w § 6 ust. 1 lit. a) projektu umowy, 

5) Zamawiający informuje, że w § 5 ust. 4 projektu umowy określone są 
terminy zarówno w dniach roboczych, jak i terminy liczone ciągiem z włą-
czeniem dni ustawowo wolnych od pracy, 

6) Zamawiający nie wyraża zgody, aby w § 6 ust. 1 lit. a) projektu umowy 
słowa „0,1% wartości brutto dostawy” zastąpić słowami „0,1% wartości 
towaru niedostarczonego w terminie”,    

7) Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią SIWZ oraz projektu umowy 
zmiana stawki podatku VAT nie spowoduje zmiany wynagrodzenia netto 
należnego Wykonawcy. Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z tre-
ścią projektu umowy dopuszcza się możliwość aneksowania umowy w 
przypadku zmiany stawki podatku VAT, 
8) Zamawiający nie wyraża zgody na możliwość zmiany ceny w przypadku 
zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD oraz w przypadku zmiany 
wskaźników cen i usług konsumpcyjnych publikowanych przez Prezesa 
GUS.  

 


