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Kraków, 30 stycznia 2014 r. 

 
   Dotyczy:  odpowiedzi na pytania do treści SIWZ w postępowaniu na „Dostawę wyrobów medycznych jednorazowego 

użytku”.  Post. nr A.I.271-15/14. 

 

 

 

WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU 

A.I.271-15/14  
 

 

Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający informuję, że 

w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców. Treść pytań w oryginalnym 

brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 

 

1. Pytanie 

Wnosimy o zmianę treści § 3 ust. 4 wzoru umowy na: 

„W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmiana stawki w ramach umowy następuje z dniem 

wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT. Zmiana stawki podatku VAT 

powoduje zwiększenie maksymalnej wartości brutto umowy określonej w ust. 2, jak również cen brutto 

określonych w załączniku nr 1 do umowy. Ceny netto pozostają bez zmian.”. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

2. Pytanie 

W celu miarkowania kar umownych wnosimy o następującą modyfikację wysokości kar umownych 

określonych w § 9 ust. 1: 

pkt.a – na 0,1 wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia 

pkt.b-   na 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
3. Pytanie 

Pytanie dot. Pakietu 5 poz. 1: 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha wykonanego z włókniny polipropylenowej typu SMS 

o gramaturze min 35g/m2., odpornego na przenikanie płynów w obszarze krytycznym nie mniej niż 

44,6cm H2O, odpornego na penetrację mikrobiologiczną na mokro min BI 3,41? 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
4. Pytanie 

Pytanie dot. Pakietu 5 poz. 1: 

Prosimy o odstąpienie od wymogu potwierdzenia I klasy palności. Parametr ten nie jest wymogiem 

normy EN 13 795 1-2-3. 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W części 5 zamówienia, pozycja 1 załącznika do umowy (specyfikacja asortymentowo-ilościowo-

cenowa), przyjmuje następujące brzmienie: 

„Jednorazowy sterylny fartuch chirurgiczny z zakładanymi połami złożony w sposób 

zachowujący sterylność na plecach, z trokami zabezpieczonymi w sposób umożliwiający ich 

sterylne związanie.  Wykonany z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze min 

35g/m2. Nie posiadający dodatkowych wzmocnień. Szwy wykonane metodą ultradźwiękową, 

antyelektrostatyczny. Rękawy zakończone elastycznym mankietem. Spełniający wymogi EN 

13795-1,2,3.Odporny na przenikanie płynów w obszarze krytycznym nie mniej niż 50cm H2O, 

odporny na penetrację mikrobiologiczną  na mokro min BI 5,0, niepylący, odporny na 

rozciąganie. W każdym opakowaniu dwie serwety do wytarcia rąk. Rozmiar L - XL. Na 

opakowaniu muszą się znajdować samoprzylepne etykiety do dokumentacji pacjenta”. 

Poprawiony załącznik stanowi załącznik do niniejszego pisma. 

 
5. Pytanie 

Pytanie dot. Pakietu 5 poz. 2: 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha wykonanego z włókniny polipropylenowej typu SMS 

o gramaturze min 35g/m2, posiadającego dodatkowe wzmocnienia  w przedniej części fartucha i na 

rękawach? Jednocześnie prosimy o odstąpienie od wymogu potwierdzenia I klasy palności. Parametr 

ten nie jest wymogiem normy EN 13 795 1-2-3. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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6. Pytanie 

Pytanie dot. Pakietu 5 poz. 3: 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha ochronnego w rozmiarze uniwersalnym 

odpowiadającym zarówno rozmiarów L i XL?    

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania takiego produktu należy wskazać modyfikację przy danej pozycji 

(krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja asortymentowo-ilościowo-

cenowa). 

 
7. Pytanie 

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za 

wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy? 

Tak. 

 
8. Pytanie 

Czy Zamawiający zgodzi się wydłużyć termin dostaw w trybie pilnym do 48 godzin przypadających w 

dni robocze? 

Zamawiający wyraża zgodę. 

Zamawiający nadaje § 4 ust. 4 wzoru umowy następujące brzmienie: 

„Zamawiający zastrzega sobie możliwość składania zamówień realizowanych w trybie pilnym tj. 

realizowanych w dni robocze w ciągu 48 godzin od dnia, w którym zostanie złożone 

zamówienie”. 

 
9. Pytanie 

Czy Zamawiający zgadza się aby słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”? 

Zamawiający nie wyraża zgody 

 

10. Pytanie 

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych 

w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej 

cenie? 

Zamawiający nie wyraża zgody 

 
11. Pytanie 

Czy Zamawiający zgadza się aby kara umowna z tytułu niedotrzymania terminu dostawy była 

naliczana nie od wartości niezrealizowanej części umowy, lecz od wartości dostawy, której dotyczy 

zwłoka? 

Zamawiający wyraża zgodę 

Zamawiający nadaje § 9 ust. 1 wzoru umowy następujące brzmienie: 

„W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca jest 

zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej: 

a) z tytułu niedotrzymania terminu dostawy, nieuzupełnienia braków lub niedostarczenia 

towaru wolnego od wad – w wysokości 1% wartości brutto złożonego zamówienia (dostawy), 

którego dotyczy zwłoka, za każdy dzień opóźnienia; 

b) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy – w wysokości 10% 

maksymalnej wartości brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 2, za każdy przypadek 

niewykonania albo nienależytego wykonania umowy”. 

 
12. Pytanie 

Jakie konkretnie niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będzie uważane za uprawniające 

Zamawiającego do naliczenia kary umownej? 

Zamawiający wyjaśnia, że obowiązki Wykonawcy precyzuje szereg zapisów umownych, jak 

również przepisów kodeksu cywilnego w zakresie dotyczącym umowy, w związku z czym ich 

naruszenie, z wyjątkiem sytuacji opisanej w § 9 ust. 1 lit. a) wzoru umowy, będzie oznaczało 

nałożenie kary umownej wskazanej w tym przepisie. 

 

13. Pytanie 

Czy Zamawiający zgadza się aby kara umowna z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonanie 

umowy była naliczana nie od wartości całej umowy, lecz od wartości części umowy, której dotyczy 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie? 

Zamawiający nie wyraża zgody 
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14. Pytanie 

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany 

obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto? 

Zamawiający nie wyraża zgody 

 

15. Pytanie 

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany 

średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w 

przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez 

Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%? 

Zamawiający nie wyraża zgody 

 
16. Pytanie 

Dotyczy Pakiet nr 1, pozycja nr  7. 

Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanej pozycji do oddzielnego pakietu. Asortyment stanowią 

testy biologiczne oferowane przez kilku dostawców, stąd podział pakietu pozwoli na złożenie 

konkurencyjnych cenowo ofert większej liczbie Wykonawców. 

Zamawiający nie wyraża zgody 

 
17. Pytanie 

Dotyczy Pakiet nr 2, pozycja nr  11 i 12  

Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanych pozycji do oddzielnego pakietu. Asortyment nie jest w 

przeciwieństwie do pozostałych produktów używany w procesie sterylizacji stąd podział pakietu 

pozwoli na złożenie konkurencyjnych cenowo ofert większej liczbie Wykonawców. 

Zamawiający nie wyraża zgody 

 
18. Pytanie 

Dotyczy wzoru umowy § 3, ust. 4. 

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie zmiany wartości brutto umowy w przypadku zmiany ustawowej 

stawki podatku VAT. 

Zamawiający nie wyraża zgody 

 
19. Pytanie 

Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 4  

Uprzejmie prosimy o wydłużenie dostaw „na cito” do 48 godzin od dnia złożenia Zamówienia. 

Zamawiający wyraża zgodę 

Zamawiający nadaje § 4 ust. 4 wzoru umowy następujące brzmienie: 

„Zamawiający zastrzega sobie możliwość składania zamówień realizowanych w trybie pilnym 

tj. realizowanych w dni robocze w ciągu 48 godzin od dnia, w którym zostanie złożone 

zamówienie”. 

 
20. Pytanie 

Dotyczy wzoru umowy § 9, ust.1, punkt b)  

Prosimy o zmianę zapisu na: „z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy – w 

wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.” 

Zamawiający nie wyraża zgody 

 
21. Pytanie 

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 5 dni.  

Zamawiający nie wyraża zgody 

 
22. Pytanie 

Prosimy o wyjaśnienie, czy w przypadku zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie jednostkowa cena 

brutto, a netto pozostanie stałe.  

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 3 ust. 4 zd. 2 wzoru umowy: 

„Zmiana stawki podatku VAT nie powoduje zwiększenia maksymalnej wartości brutto umowy 

określonej w ust. 2, jak również cen brutto określonych w załączniku nr 1 do umowy.” 

Tak więc w przypadku zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie jednostkowa cena netto, a cena brutto 

pozostanie stała.  
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23. Pytanie 

Pakiet 5 – Fartuchy jednorazowe Poz. 1 i 2. 

Prosimy o dopuszczenie Fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniny SMS.  

Zamawiający nie wyraża zgody 

 
24. Pytanie 

PAKIET NR 5 Poz. nr 3. 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha ochronnego w rozmiarze uniwersalnym? 

Zamawiający wyraża zgodę 

 
25. Pytanie 

Projekt umowy § 3, ust. 4.  

Wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zmiany stawki podatku VAT, poprzez zapis, iż zmianie 

ulega cena brutto umowy i stawka podatku VAT, cena netto pozostaje bez mian. 

Zamawiający nie wyraża zgody 

 
26. Pytanie 

Dotyczy pakietu Nr 4 pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści zestaw w składzie jak poniżej przy zachowaniu pozostałych parametrów 

SIWZ bez zmian? 

 

 
 
Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania takiego produktu należy wskazać modyfikację przy danej pozycji 

(krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja asortymentowo-ilościowo-

cenowa). 

 
27. Pytanie 

Dotyczy pakietu Nr 4 pozycja 2 

Czy Zamawiający dopuści zestaw w składzie jak poniżej przy zachowaniu pozostałych parametrów 

SIWZ bez zmian? 
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Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
28. Pytanie 

Dotyczy pakietu Nr 4 pozycja 2 

Czy Zamawiający dopuści zestaw w składzie jak poniżej przy zachowaniu pozostałych parametrów 

SIWZ bez zmian? 

 

 
 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
29. Pytanie 

Dotyczy pakietu Nr 4 pozycja 3. 

Czy Zamawiający dopuści wyłącznie pozycji 3 i utworzy odrębny pakiet przy zachowaniu pozostałych 

parametrów SIWZ bez zmian? 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 



SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI  

I ORTOPEDII

 

30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 

 
30. Pytanie 

Dotyczy pakietu Nr 4 pozycja 4. 

Czy Zamawiający dopuści sterylny pokrowiec na przewody o wymiarze 17x200cm przy zachowaniu 

pozostałych parametrów SIWZ bez zmian? 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

31. Pytanie 

Dotyczy pakietu Nr 5 pozycja 1,2. 

Czy Zamawiający dopuści fartuchy wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2  

posiadające szwy ultradźwiękowe w rękawach w części od łokcia do nadgarstka przy zachowaniu 

pozostałych parametrów SIWZ bez zmian? 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

32. Pytanie 

Pakiet 4 Poz.1-2. 

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy obłożenia mają posiadać materiał trójwarstwowy na całej 

powierzchni okrywającej pacjenta? 

Tak. 

 

33. Pytanie 

Pakiet 5 Poz.1 

Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy nie zaszła oczywista pomyłka i zamawiający będzie 

oczekiwał fartucha odpornego na przenikanie płynów min. 50 cm H2O na całej powierzchni a nie 

tylko w obszarze krytycznym, gdyż fartuchy niewzmocnione są wykonane z jednorodnego materiału. 

Tak. 

 

34. Pytanie 

Pakiet 5 Poz.1. 

Prosimy o dopuszczenie fartucha chirurgicznego klejonego w miejscach  łącznia materiału, co 

zapewnia szczelność na całej powierzchni łączenia dzięki czemu zwiększa  barierowość fartucha. 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania takiego produktu należy wskazać modyfikację przy danej pozycji 

(krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja asortymentowo-ilościowo-

cenowa). 

 
35. Pytanie 

Pakiet 5 Poz.2. 

Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy fartuch ma posiadać wzmocnienie zapewniające wysoką 

barierowość o parametrach określonych przez zamawiającego w SIWZ i jednocześnie zapewniać 

komfort operatora w postaci wysokiej oddychalności (wzmocnienie włókniną). 

Tak. 

 

36. Pytanie 

Pakiet 5 Poz.1-2. 

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje fartucha, który posiada rzep o długości minimum 

18cm, co zapewnia odpowiednio szeroki zakres regulacji zapięcia wokół szyi użytkownika? 

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

37. Pytanie 

Pakiet 5 Poz.1-2. 

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy fartuch powinien posiadać  widoczny kod 

kolorystyczny oznaczający barierowość według normy europejskiej (na fartuchu i etykiecie). 

Informacja ta ułatwi dopasowanie fartucha  do potrzeb zabiegu ze wskazaniem na barierowość 

fartucha? 

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

38. Pytanie 

Pakiet 5 poz. 1, 2. 

Prosimy o odstąpienie od wymogu spełniania przez wyrób I klasy palności. 

Uzasadnianie: 
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Norma PN-EN 13795 dotycząca obłożeń chirurgicznych, fartuchów chirurgicznych i odzieży na blok 

operacyjny została opracowana przez CEN (Europejski Komitet Normalizacyjny).  

Istotą tej normy jest określenie minimalnych wartości parametrów określających barierowość, w ślad 

za którą idzie wyższy poziom bezpieczeństwa dla personelu i pacjentów na bloku operacyjnym.  

Wyżej wymieniona norma w swoich wymaganiach użytkowych nie określa klasy palności materiałów 

użytych do produkcji obłożeń chirurgicznych. Określenie dotyczące palności materiałów jest 

dokładnie opisane w polskiej normie PN-EN 13501-1:2008 :Klasyfikacja ogniowa wyrobów 

budowlanych i elementów budynków - część 1: klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień” 

Certyfikat potwierdzający klasę palności jest wymagany przez prawo m.in. w przypadku materiałów 

budowlanych i elementów budynków, natomiast normy europejskie nie wymagają w/w certyfikatu dla 

obłożeń chirurgicznych, fartuchów chirurgicznych i odzieży na blok operacyjny.  

Certyfikat taki jest wymagany przez NFPA  w Stanach Zjednoczonych i określa klasę palności od 0 do 

4, które w żadnym przypadku nie odnoszą się do norm europejskich. 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W części 5 zamówienia, pozycja 1 załącznika do umowy (specyfikacja asortymentowo-ilościowo-

cenowa), przyjmuje następujące brzmienie: 

„Jednorazowy sterylny fartuch chirurgiczny z zakładanymi połami złożony w sposób 

zachowujący sterylność na plecach, z trokami zabezpieczonymi w sposób umożliwiający ich 

sterylne związanie.  Wykonany z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze min 

35g/m2. Nie posiadający dodatkowych wzmocnień. Szwy wykonane metodą ultradźwiękową, 

antyelektrostatyczny. Rękawy zakończone elastycznym mankietem. Spełniający wymogi EN 

13795-1,2,3.Odporny na przenikanie płynów w obszarze krytycznym nie mniej niż 50cm H2O, 

odporny na penetrację mikrobiologiczną  na mokro min BI 5,0, niepylący, odporny na 

rozciąganie. W każdym opakowaniu dwie serwety do wytarcia rąk. Rozmiar L - XL. Na 

opakowaniu muszą się znajdować samoprzylepne etykiety do dokumentacji pacjenta”. 
 

W części 5 zamówienia, pozycja 2 załącznika do umowy (specyfikacja asortymentowo-ilościowo-

cenowa), przyjmuje następujące brzmienie: 

„Jednorazowy sterylny fartuch chirurgiczny z zakładanymi połami złożony w sposób 

zachowujący sterylność na plecach, z trokami zabezpieczonymi w sposób umożliwiający ich 

sterylne związanie. Wykonany z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze min 

35g/m2.  Posiadający dodatkowe wzmocnienia  w przedniej części fartucha i na rękawach. Szwy 

wykonane metodą ultradźwiękową, antyelektrostatyczny. Rękawy zakończone elastycznym 

mankietem. Spełniający wymogi EN 13795-1,2,3.Odporny na przenikanie płynów w obszarze 

krytycznym nie mniej niż 80cm H2O, odporny na penetrację mikrobiologiczną  na mokro BI 6 

(pole krytyczne), niepylący, odporny na rozciąganie. W każdym opakowaniu dwie serwety do 

wytarcia rąk.  Rozmiar L - XL. Na opakowaniu muszą się znajdować samoprzylepne etykiety do 

dokumentacji pacjenta”. 

Poprawiony załącznik stanowi załącznik do niniejszego pisma. 

 

39. Pytanie 

Pakiet 5 poz. 1. 

Prosimy o  wyrażenie zgody na zaoferowanie jednorazowego sterylnego fartucha chirurgicznego z 

zakładanymi połami złożonego w sposób zachowujący sterylność na plecach, z trokami 

zabezpieczonymi w sposób umożliwiający ich sterylne związanie.  Wykonany z włókniny 

polipropylenowej SMMS o gramaturze 35g/m2. Nie posiadający dodatkowych wzmocnień. Szwy 

wykonane metodą ultradźwiękową, antyelektrostatyczny. Rękawy zakończone elastycznym mankietem. 

Fartuch spełnia wymagania standardowe normy PN EN 13795-1,2,3. Odporny na przenikanie płynów 

w obszarze krytycznym 32,4 cm H2O, odporny na penetrację mikrobiologiczną na mokro min BI 4,7, 

pylenie 2,9 log10 (liczby cząstek), odporny na rozciąganie. W każdym opakowaniu dwie serwety do 

wytarcia rąk. Rozmiar L - 130cm długość fartucha – XL – 150cm długość fartucha. Na opakowaniu 

znajdują się samoprzylepne etykiety do dokumentacji pacjenta.  

Zaoferowany fartuch był testowany na bloku operacyjnym i uzyskał pozytywną opinię użytkowników. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

40. Pytanie 

Pakiet 5 poz. 2 

Prosimy o  wyrażenie zgody na  zaoferowanie jednorazowego sterylnego fartucha chirurgicznego z 

zakładanymi połami złożonego w sposób zachowujący sterylność na plecach, z trokami 

zabezpieczonymi w sposób umożliwiający ich sterylne związanie. Wykonany z włókniny 

polipropylenowej SMMS o gramaturze 35g/m2.  Posiadający dodatkowe wzmocnienia  w przedniej 

części fartucha i na rękawach.  
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Szwy wykonane metodą ultradźwiękową, antyelektrostatyczny,  Rękawy zakończone elastycznym 

mankietem. Fartuch spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Odporny na przenikanie 

płynów w obszarze krytycznym 120cm H2O(przód) 180cm H2O(rękawy), odporny na penetrację 

mikrobiologiczną na  na mokro BI 6 (pole krytyczne), pylenie 2,5 log10 cząstek stałych (pole 

krytyczne), odporny na rozciąganie. W każdym opakowaniu dwie serwety do wytarcia rąk.  Rozmiar L 

- 130cm długość fartucha – XL – 150cm długość fartucha. Na opakowaniu znajdują się 

samoprzylepne etykiety do dokumentacji pacjenta. 

Zaoferowany fartuch był testowany na bloku operacyjnym i uzyskał pozytywną opinię użytkowników. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

41. Pytanie 

Pakiet 5 poz.3 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartuchów wizytacyjnych wykonanych z włókniny 

polipropylenowej o gramaturze 21g/m2 w jednym uniwersalnym rozmiarze? 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania takiego produktu należy wskazać modyfikację przy danej pozycji 

(krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja asortymentowo-ilościowo-

cenowa). 

 

42. Pytanie 

Proszę o zgodę na  zaoferowanie w pakiecie 5 pozycja 1 fartuchów odpornych na przenikanie płynów 

w obszarze krytycznym 49,5 cm H2O i odpornych na penetracje mikrobiologiczną na mokro BI 3 

spełniających pozostałe wymogi.   

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

43. Pytanie 

Proszę o odstąpienie od wymogu, aby fartuchy w pakiecie 5 w pozycji 1-2 charakteryzowały się I 

klasą palności. Włóknina polipropylenowa SMMMS jest niepalna. 

Zamawiający wyraża zgodę. 

Odpowiedź udzielona została na pytanie 38. 

 

44. Pytanie 

Prosimy o następującą modyfikację ww. zapisu: 

„W  przypadku zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena (brutto), wartość 

netto pozostanie niezmienna.” 

Uzasadnienie:  

Zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa, na którą Wykonawcy nie mają żadnego 

wpływu. Ponieważ przewidywana zmiana stawek podatku VAT na wyroby medyczne z 8 do 23%, przy 

ewentualnym obowiązku zachowania niezmiennej ceny brutto, spowoduje nie tylko zmniejszenie 

wynagrodzenia netto Wykonawcy w stosunku do wynagrodzenia ofertowego, ale nawet skutkować 

może rażącą stratą po stronie Wykonawcy. W tych warunkach zwiększenie stawki podatku VAT o 15% 

powoduje, iż pierwotna kalkulacja ceny traci na aktualności, zaś umowa w sprawie zamówienia 

publicznego grozi Wykonawcy rażącą  stratą. 

W związku z powyższym prosimy o wprowadzenie do projektu umowy wnioskowane postanowienie. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

45. Pytanie 

Dotyczy §4 ust. 4 wzoru umowy. 

Ze względu na wymogi logistyczne wnosimy o zmodyfikowanie terminu dostawy ,,w trybie pilnym” 

tak, by termin ten liczony był zgodnie z art. 111 k.c. i wynosił 1 dzień  zamiast 24 godzin. Utrzymanie 

w mocy terminów dostaw na poziomie 24 godzin może czynić również rozbieżność interpretacyjną, czy 

nawet sprzeczność z §9 ust.1 a) wzoru umowy, gdzie kara umowna ma być liczona w dniach. 

Zamawiający wyraża zgodę. 

Zamawiający nadaje § 4 ust. 4 wzoru umowy następujące brzmienie: 

„Zamawiający zastrzega sobie możliwość składania zamówień realizowanych w trybie pilnym tj. 

realizowanych w dni robocze w ciągu 48 godzin od dnia, w którym zostanie złożone 

zamówienie”. 
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Załącznik: 

- poprawiony załącznik w części 5 zamówienia 
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