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Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 
w postępowaniu na dostawę opatrunków i materiałów na Blok Operacyjny, 

znak PN/27/2017 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowa-
dzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę opatrunków i 
materiałów na Blok Operacyjny, znak PN/27/2017 

 
Do Zamawiającego w dniu 13.12.2017 r.  wpłynęły pytania dotyczące ww. 
sprawy o treści następującej: 
 

Pytania 
1. Pakiet IX poz. 1-9: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wy-

dzielenie pozycji od 1 do 9 do oddzielnego pakietu. 
2. Pakiet IX poz. 1: Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze 1szt. 

min. 1,90g? 
3. Pakiet IX poz. 2-3: Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze 1szt. 

min. 0,72g? 
4. Pakiet IX poz. 7-9: Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze 1 

szt. min. 2,59g? 
5. Pakiet XIII poz. 1-3: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o do-

puszczenie opatrunków pakowanych w opakowaniu a’50szt. z odpo-
wiednim przeliczeniem ilości. 

6. §3 ust. 5 projektu umowy: Prosimy o zmianę § 3 ust. 5 projektu 
umowy poprzez nadanie mu następującej treści: „W przypadku zmia-
ny stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, 
cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określa-
jącego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie cena 
brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przy-
padku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.” 

7. §3 ust. 9 projektu umowy: Prosimy o dodanie do projektu umowy 
zapisu § 3 ust. 9 o następującej treści: „W przypadku opóźnienia Za-
mawiającego w dokonaniu płatności przekraczającego 55 dni od dnia 
płatności określonego na fakturze, Wykonawca ma prawo wstrzymać 
realizację kolejnych dostaw do czasu uregulowania przez Zamawiają-
cego zaległości przekraczających termin płatności określony na fak-



turze o 55 dni. W takim przypadku Zamawiający nie ma prawa nali-
czać kar umownych za opóźnienie w dostawie towaru. W przypadku 
zwłoki w zapłacie wynagrodzenia za dokonane dostawy, Wykonawca 
może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.” 

8. §3 ust. 10 projektu umowy: Prosimy o modyfikację § 3 ust. 10 pro-
jektu umowy w następujący sposób: „Przeniesienie wierzytelności w 
sposób określony trybem art. 509 do 518 Kodeksu Cywilnego, a wy-
nikających z niniejszej umowy wymaga zgody podmiotu tworzącego 
Zamawiającego.” 

9. §3 ust. 11 projektu umowy: Prosimy o wykreślenie zapisu § 3 ust. 
11 projektu umowy. 

10. §6 ust. 1 lit. b) projektu umowy: Prosimy o modyfikację § 6 ust. 1 
lit. b) projektu umowy w następujący sposób: „za odstąpienie od 
umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca za-
płaci karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizo-
wanej części pakietu określonego w § 1 ust. 1 w zakresie, którego na-
stąpiło odstąpienie.” 

11. §9 ust. 2 projektu umowy: Prosimy o dodanie do projektu umowy 
zapisu § 9 ust. 2 pkt 7) o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza 
możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w 
przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykań-
skiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku 
zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”  

 

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 14.12.2017 r.: 
 
W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 13.12.2017 r. Szpital Specjali-

styczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej 
udziela wyjaśnień na zadane pytania: 
1) Zamawiający nie wyraża zgody. 
2) Zamawiający nie dopuszcza. 
3) Zamawiający nie dopuszcza. 
4) Zamawiający nie dopuszcza. 
5) Zamawiający dopuszcza. 
6) Zamawiający nie wyraża zgody. 
7) Zamawiający nie wyraża zgody. 
8) Zamawiający nie wyraża zgody. 
9) Zamawiający nie wyraża zgody. 
10) Zamawiający nie wyraża zgody. 
11) Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

 


