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Dotyczy:  Dostawa endoprotez oraz innych implantów (elementów). 

Znak postępowania A.I.271.1.16.2022. 

 

I. 

PYTANIE I ODPOWIEDŹ 

 

Działając zgodnie z treścią art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający 

informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie/wniosek od Wykonawcy. Treść 

pytania/wniosku w oryginalnym brzmieniu wraz z odpowiedzią udzieloną przez Zamawiającego znajdują się 

poniżej. 

 

Pytanie:  

Bardzo proszę o udostępnienie załączników do wzoru umowy, na które się Państwo powołują specyfikacji do 

postępowania nr A.I.271.1.1.2022. 

Na stronie prowadzone postępowania brakuje załącznika nr 1 do umowy – specyfikacja asortymentowo 

cenowa oraz załącznik nr 2 do umowy – zasady przeprowadzenia szkoleń. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uzupełnia (na stronie prowadzonego postępowania) brakujące załączniki: 

- załącznik nr 1 do wzoru umowy tj. Specyfikacja asortymentowo cenowa; 

- załącznik nr 2 do wzoru umowy tj. Zasady przeprowadzenia szkoleń. 

 

II. 

DODATKOWA MODYFIKACJA WZORU UMOWY 

 

Działając zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru umowy. 

Modyfikacja wynika z nowego brzmienia art. 439 oraz 455 ustawy Pzp. 

 

A. 

W § 9 umowy dodaje się ust. 4 i 5 o brzmieniu: 

„4. W przypadku zmian wynikających ze wzrostu lub zmniejszenia cen materiałów lub kosztów, 

Strony dopuszczają możliwość waloryzacji wartości określonej w załączniku do umowy (wartość 

jednostkowa): 

1) w przypadku zmiany poziomu cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia 

wynoszącej co najmniej 10% w stosunku do pierwotnych cen z dnia otwarcia ofert (w postępowaniu 

przetargowym), 

2) na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, stosownie do art. 439 ust. 4 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, 

3) najwcześniej po 21 dniach od złożenia wniosku, 

4) w zakresie niezrealizowanej części zamówienia, 

5) w oparciu o wykazaną, odpowiednimi dokumentami i dowodami, wartość wzrostu cen materiałów 

lub związanych z realizacją zamówienia określoną w oparciu o wskaźnik zmian cen materiałów 

i kosztów ogłoszony w komunikacie Prezesa GUS, i tylko w zakresie w jakim wykazany zostanie ich 

wpływ na wartość określoną w załączniku do umowy (wartość jednostkowa netto), 

6) maksymalnie o 5% w stosunku do pierwotnej wartości określonej w załączniku do umowy (wartość 

jednostkowa netto), łącznie w całym okresie obowiązywania umowy; 

7) z jednoczesną zmianą wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym Wykonawca 

zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 

zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

a) przedmiotem umowy podwykonawczej są dostawy lub usługi; 

b) okres obowiązywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesięcy. 

5. W przypadku zaistnienia przesłanki będącej podstawą wzrostu wynagrodzenia, określa się 

następujące okresy, w których Wykonawca może zwrócić się w formie pisemnej do Zamawiającego 

o wzrost wynagrodzenia: po upływie 6 miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy, przy czym wzrost 

wynagrodzenia nie może być dokonywana częściej niż co 6 miesięcy”. 
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B. 

W § 9 wzoru umowy ust. 2 wzoru umowy dodaje się pkt 6 o brzmieniu: 

„zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, stosownie do art. 439 

ustawy Prawo zamówień publicznych”. 

 

 

Załącznik: 

- załącznik nr 1 do wzoru umowy; 

- załącznik nr 2 do wzoru umowy. 
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