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Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 
w postępowaniu na „Dostawę odczynników laboratoryjnych”, znak PN/9/2018 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie prze-

targu nieograniczonego na „Dostawę odczynników laboratoryjnych”, znak PN/9/2018 
 
Do Zamawiającego w dniu 14.05.2018 r. wpłynęło pytanie dotyczące ww. sprawy o treści nastę-
pującej: 
Dotyczy UMOWY: 
 

(§ 9 ust. 2) 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? 
 
(§ 9 ust. 2) Czy Zamawiający zawrze w projekcie umowy ustęp dotyczący możliwości 
zmiany wynagrodzenia (dokonane w formie pisemnego aneksu), w przypadku wystąpie-
nia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych, tj. zmiany: 
- stawki od towarów i usług, 
- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wy-
sokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne? 
 
 (§ 6 ust. 1 pkt a) Czy Zamawiający dopuści zmianę określenia "opóźnienie" na "zwłoka"? 
  
(§ 6 ust. 1 pkt a-c) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO? 
 
(§ 6 ust. 1 pkt b, c) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kary od wartości niezre-
alizowanej  części 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 zastrzeże-
nie 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. 
 
(§ 6 ust. 1 pkt a) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umow-
nych, których suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy? 
 

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 15.05.2018 r.: 

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 14.05.2018 r. Szpital Specjalistyczny Ducha 
Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:  
 
1. Zamawiający nie wyraża zgody 
2. Zamawiający przewidział w § 9 ust. 2 pkt 6) projektu umowy i Rozdziale XIX pkt. 2 ppkt. 6 

SIWZ, możliwość  aneksowania umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT 



3. Zamawiający nie wyraża zgody 
4. Zamawiający nie wyraża zgody 
5. Zamawiający nie wyraża zgody 
6. Zamawiający nie wyraża zgody 
 
 
 


