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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 

1. Dot. Pakiet V – zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o 
dopuszczenie rękawic w opakowaniu a’200 sztuk z odpowiednim 
przeliczeniem wymaganych ilości. Pozostałe parametry zgodnie z 
SIWZ. 

2. Dot. Pakiet V – zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o 
dopuszczenie rękawic w opakowaniu a’100 sztuk z odpowiednim 
przeliczeniem wymaganych ilości. Pozostałe parametry zgodnie z 
SIWZ. 

3. Dot. treści umowy – prosimy o modyfikację zapisu § 3 ust. 9 projektu 
umowy poprzez dodanie do niego następującej treści: ,,W przypadku 

opóźnienia Zamawiającego w dokonaniu płatności przekraczającego 

55 dni od dnia płatności określonego na fakturze, Wykonawca ma 

prawo wstrzymać realizację kolejnych dostaw do czasu uregulowania 

przez Zamawiającego zaległości przekraczających termin płatności 

określony na fakturze 0 55 dni. W takim przypadku Zamawiający nie 

ma prawa naliczać kar umownych za opóźnienie w dostawie towaru.” 
4. Dot. treści umowy – prosimy o modyfikację zapisu § 9 ust. 2 pkt. 7) 

projektu umowy poprzez zastąpienie go następującą treścią: ,,W 

przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem 

zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu 

prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że 

zmianie ulegnie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana 

umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy 

aneksu.” 



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 w poz. 1 dopuszcza również rękawice nitry-
lowe, bezpudrowe pakowane po 200szt. z odpowiednim przeliczeniem za-
mawianych ilości, spełniające pozostałe wymagania SIWZ, 
2) Zamawiający w Pakiecie V w poz. 1 dopuszcza również rękawice nitry-
lowe, bezpudrowe pakowane po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem za-
mawianych ilości, spełniające pozostałe wymagania SIWZ, 
3) Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 3 ust. 9 projektu 
umowy poprzez dodanie do niego następującej treści: ,,W przypadku opóź-

nienia Zamawiającego w dokonaniu płatności przekraczającego 55 dni od 

dnia płatności określonego na fakturze, Wykonawca ma prawo wstrzymać 

realizację kolejnych dostaw do czasu uregulowania przez Zamawiającego za-

ległości przekraczających termin płatności określony na fakturze 0 55 dni. W 

takim przypadku Zamawiający nie ma prawa naliczać kar umownych za 

opóźnienie w dostawie towaru.”, 
4) Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 9 ust. 2 pkt. 7) projektu 
umowy poprzez zastąpienie go następującą treścią: ,,W przypadku zmiany 

stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ule-

gnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę 

stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie cena brutto, cena netto pozo-

stanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i 

nie wymaga formy aneksu.” 

 
 


