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WSZYSCY 
 
dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę  
rękawic diagnostycznych i chirurgicznych na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc 
w Zakopanem. 
 

Działając w oparciu o art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść 
zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Pytanie 1- Pakiet 1 
W związku z trudną sytuacją zakupową i ograniczoną dostępnością rękawic prosimy o skrócenie 
okresu umowy do maksymalnie 3 miesięcy. Państwa zgoda pozwoli na zwiększenie ilości złożonych 
ofert w tych trudnych czasach. 
Odp.: Bez zmian. 

 

Pytanie 2 

Wnosimy o modyfikację § 1 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 12 o treści: 

„Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania każdomiesięcznie nie więcej towaru aniżeli iloraz 

jego ilości wynikającej z umowy i sumy miesięcy na jaki została ona zawarta.”  

Odp.: Postanowienia projektu umowy pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 3 

Wnosimy o modyfikację § 6 ust. 3 projektu umowy poprzez wydłużenie przewidzianego nim 

terminu realizacji reklamacji do 5 dni roboczych. 

Odp.: Postanowienia projektu umowy pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 4 

Wnosimy o modyfikację § 6 ust. 4 projektu umowy poprzez dookreślenie terminu opóźnienia 

uprawniającego do zakupu asortymentu u innego dostawcy. 

Odp.: Postanowienia projektu umowy pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 5 

Wnosimy o modyfikację § 7 ust. 6 projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianej nim kary 

umownej do wysokości 5% wartości niezrealizowanego przedmiotu umowy. 

Odp.: Postanowienia projektu umowy pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 6 

Wnosimy o modyfikację § 9 ust. 1 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści in fine: 

 „z zastrzeżeniem wyjątków umową przewidzianych.” 

Odp.: Postanowienia projektu umowy pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 7 

Wnosimy o modyfikację § 9 ust. 2 pkt 5) projektu umowy poprzez nadanie mu następującej treści: 

„zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie  



z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem,  

że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana 

umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu. 

Odp.: Postanowienia projektu umowy pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 8 

Wnosimy o modyfikację § 9 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 7 o treści: 

„Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w 

przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o 

co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” 

Odp.: Postanowienia projektu umowy pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 9 

Wnosimy o dodanie do projektu umowy dodatkowego postanowienia o następującej treści: 

„Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania każdomiesięcznie nie więcej towaru aniżeli iloraz 

jego ilości wynikającej z umowy i sumy miesięcy na jaki została ona zawarta.”  

Odp.: Postanowienia projektu umowy pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 10 

„Wnosimy o dodanie do projektu umowy dodatkowego postanowienia o następującej treści: 

„Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub  

w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego 

o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”  

Odp.: Postanowienia projektu umowy pozostają bez zmian. 

 

 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do siwz, 
stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin 
wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. 
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