
        Sandomierz 07.06.2018 r. 
Szpital Specjalistyczny 
Ducha Świętego 
ul. Schinzla 13 
27-600 Sandomierz 
 

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 
w postępowaniu na dostawę obłożeń, znak PN/11/2018 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w try-
bie przetargu nieograniczonego na dostawę obłożeń, znak PN/11/2018 

 
Do Zamawiającego w dniu 05.06.2018 r.  wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o tre-
ści następującej: 
 

Pytania 
1. Dot. Pakietu VI: Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 

Element składowy Szt. Surowiec 
Rozmiar 

dłxszer.(cm) 

serweta z przylepcem 1 L3 240x150 

serweta z przylepcem 1 L3 180x170 
serweta z przylepcem 
- przylepiec na szer-

szym boku 
2 L3 90x75 

taśma medyczna 1 Spunlace 50x9 
serweta na stół in-

strum. 
1   190x150 

serweta na stolik 
Mayo 

1   145x80 

serwetki do rąk 4 
włók. 
kom. 

40x20 

Jałowy, wysterylizowany w EO. Na opakowaniu centralna etykieta z dwiema nalepkami z 
nr serii, datą ważności, nazwą producenta, służąca do wklejania do dokumentacji. Zestaw 
zapakowany  w blister. Wytrzymałość laminatu trójwarstwowego na rozciąganie na sucho 
75N/5cm  i mokro 61N/5cm. Odporność na przenikanie cieczy 191cm H2O. laminat o 
drapowanej powierzchni 73g/m2. 
 
2. Dot. projektu umowy: Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w do-
starczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać za-
mienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie? 
3. Dot. §6 ust. 1 lit. a) projektu umowy: Czy Zamawiający zgadza się aby słowo „opóź-

nienie”  zostało zastąpione słowem „zwłoka” par. 6 ust. 1 a? 
4. Dot. §5 ust. 4 projektu umowy: Czy bieg terminów określonych w par. 5 ust. 4 wzo-
ru umowy ma przypadać w dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo 
wolnych od pracy? 



5. Dot. projektu umowy: Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen 
brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychcza-
sowych cen netto?  
 

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 07.06.2018 r.: 

 
W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 05.06.2018 r. Szpital Specjalistyczny Du-

cha Świętego w Sandomierzu, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela 
wyjaśnień na zadane pytania: 
1) Zamawiający dopuszcza. 
2) Zamawiający informuje, że w Rozdziale XIX pkt. 2 SIWZ oraz w §9 ust. 2 i 3 projektu 
umowy przewidział zasady aneksowania zawartej umowy. 
3) Zamawiający nie wyraża zgody. 
4) Bieg terminów określonych w § 5 ust. 4 projektu umowy, przypada na wszystkie dni 
od poniedziałku do niedzieli. 
5) Zamawiający przewidział taką okoliczność w Rozdziale XV SIWZ, oraz w §3 ust. 5 pro-
jektu umowy, wprowadzając zapis o treści „Zmiana stawki podatku VAT nie spowoduje 

zmiany wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy”. 

 
 
 
 
 

 


