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Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 
w postępowaniu na dostawę środków czystości, znak PN/5/2015 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowa-
dzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków czy-
stości, znak PN/5/2015 

 
Do Zamawiającego w dniu 16.02.2015 r.  wpłynęły pytania dotyczące ww. 
sprawy o treści następującej: 
 
Pytania 
 

1) Wzór umowy par. 2 ust. 5. Prosimy o doprecyzowanie zapisu: „(...) w 
terminie 3 dni roboczych (...)” na zapis: „(...) w terminie 3 dni robo-
czych (poniedziałek – piątek) (...)”. 

2) Wzór umowy par. 3 ust. 9. Prosimy o zmianę zapisu: „W przypadku 
nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wyko-
nawcy nie przysługuje prawo wstrzymywania świadczenia dostaw 
objętych niniejszą umową” na zapis: „W przypadku nieterminowej 
zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przy-
sługuje prawo wstrzymywania świadczenia dostaw objętych niniejszą 
umową, jeżeli opóźnienie w terminie zapłaty wynagrodzenia nie 
przekroczy 60 dni”. 

3) Wzór umowy par. 6 ust. 1 lit b). Prosimy o zmianę zapisu: „ (...) w wy-
sokości 10% wartości brutto pakietu określonego w par. 1 ust. 1 w 
zakresie, którego nastąpiło odstąpienie” na zapis: „ (...) w wysokości 
10% wartości brutto nie zrealizowanego pakietu określonego w par. 
1 ust. 1 w zakresie, którego nastąpiło odstąpienie” 

4) Wzór umowy par. 9 ust. 2 pkt 6). Zwracamy się z prośbą o doprecy-
zowanie zapisu o zmianie terminu realizacji umowy poprzez określe-
nie maksymalnego terminu w przypadku wydłużenia umowy (w 
dniach/miesiącach) lub ewentualnie zapisu dopuszczeniu wydłużenia 
okresu obowiązywania umowy „aneks za zgodą obu stron umowy 
pod rygorem nieważności”. 

5) Wzór umowy par. 9 ust. 2 pkt 7). Prosimy o doprecyzowanie zapisu: 
„zmiany stawki podatku VAT” na zapis: „zmiany stawki podatku VAT, 



w przypadku, której zmienią się ceny brutto, przy niezmienności cen 
netto”. 

 

 
Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 17.02.2015 r.: 

 
W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 16.02.2015 r. Szpital Specjali-

styczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp informuje, 
że: 
1) Zamawiający informuje, że za dni robocze uznaje dni od poniedziałku do 
piątku, 
2) Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 3 ust. 9 projektu 
umowy, 
3) Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 6 ust. 1 lit. b) 
projektu umowy, 
4) Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 9 ust. 2 pkt. 6) 
projektu umowy, 
5) Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu  § 9 ust. 2 pkt. 7) 
projektu umowy. 
 

 


