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ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

 

 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na podstawie 

art. 38 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z 

późn. zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytania: 

 

PYTANIA I 

Pytanie nr 1 dotyczy wzoru umowy § 5 pkt. 1 

 

 Zwracamy się do Zamawiającego o obniżenie kar umownych z 5 % wartości brutto niedostarczonego 

towaru w terminie na 1 % nie dostarczonego towaru w terminie. 

Prośbę swa kierujemy ponieważ kat duża kara nie jest współmierna do zawinienia. 

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę na następującą zmianę  §5 ust.1 projektu umowy: 

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w dostawie towaru w wysokości 4% 

wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień opóźnienia w dostawie z uwzględnieniem 

ust. 2.” 

 

Pytanie nr 2 dotyczy wzoru umowy § 12 pkt. 3 

 Zwracamy się do Zamawiającego o możliwość podwyższenia cenny brutto w przypadku zmiany stawki 

podatku VAT o procent zmiany stawki VAT przy zachowaniu ceny jednostkowej netto. 

Prośbę swą kierujemy ponieważ bez możliwości zmiany ceny brutto każdy wykonawca na etapie składania 

oferty będzie musiał uwzględnić w swojej marży zwiększenie stawki VAT. 

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę na następującą zmianę  §12 ust. 3 projektu umowy: 

„W przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w okresie obowiązywania umowy, w szczególności 

zmiany stawek podatku VAT, od dnia obowiązywania nowej stawki do cen netto objętych umową doliczany 

będzie podatek VAT według nowej stawki. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie stanowi 

zmiany umowy i nie wymaga aneksu.” 

 

Pytanie nr 3 dotyczy pakietu nr 1 poz. 32 

 Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie kranika trójdrożnego z przedłużaczem 7-10 cm bez 

dodatkowego portu. 

W przypadku odmownej odpowiedzi zwracamy się o wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu. 

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe propozycje zmian.  

 

Pytanie nr 4 dotyczy pakietu nr 1 poz. 44 

 Czy Zamawiający dopuści ustnik do spirometru j.u.? 

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się o wyłączenie powyższej pozycji. 

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę.  

 

Pytanie nr 5 dotyczy pakietu nr 2 poz.1 i 2 

 Zwracamy się do Zamawiającego o wydzielenie powyższych pozycji do oddzielnego pakietu co 

pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty 
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Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pakiet nr 2 poz. 3-6 

 Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie kaniul wykonanych z poliuretanu posiadające 

badania laboratoryjne potwierdzającą biokompatybilność materiału producenta B.Braun w rozm. 22 G – 17 G 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza powyższe kaniule. 
 

Pakiet nr 6 poz. 11-17 

 Czy nie nastąpiła omyłka w opisie przedmiotu zamówienia ponieważ cewniki foleya są wykonane z 

lateksu a nie PCV oraz nie posiadają konektorów półprzezroczystych. 

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie cewników foley wykonanych z lateksu. 

Odpowiedź. Zamawiający informuje, iż nastąpiła pomyłka i Zamawiający wymaga cewników foley 

wykonanych z lateksu. 

 

PYTANIA II 

 

Pytanie nr 1 

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 19, 20  

Prosimy o doprecyzowanie jakich łyżek laryngoskopowych  Zamawiający oczekuje – do laryngoskopów z 

oświetleniem światłowodowym czy żarówkowym (standardowym)? 

Odpowiedź. Żarówkowym. 

Pytanie nr 2 

Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1-4 

Czy Zamawiający oczekuje, aby rękawice chirurgiczne lateksowe pudrowane o poziomie białka ≤ 25 µg/g? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.  

Pytanie nr 3 

Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 5-8 

Czy Zamawiający oczekuje, aby rękawice chirurgiczne lateksowe brzpudrowane o poziomie białka < 20 µg/g? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.  

Pytanie nr 4 

Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 44, 62 – 66; 68 - 72 

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu. Wydzielenie tych pozycji pozwoli na udział 

większej liczbie oferentów oraz na uzyskanie przez Zamawiającego lepszej cenowo oferty. 

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 6 poz. 62 – 66; 68 – 72. W związku z 

czym zamawiający tworzy oddzielny Pakiet nr 6A zawierający wydzielone pozycje.  

Pytanie nr 5 

Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 19 

Czy Zamawiający dopuści cewnik netalotn CH8 (2,8 x 400 mm)? Pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź. Tak 

Pytanie nr 6 

Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 11 – 17 

Czy Zmawiający dopuści cewniki Foley posiadające kolorowy matowy konektor oznaczający rozmiar 

cewnika? 

Odpowiedź. Tak 

Pytanie nr 7 

Dotyczy Pakietu nr 6  

Prosimy o odstąpienie od wymogu dołączenia próbek do poz. 17, 26, 93, 94 i zastąpienie ich folderami? 

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody.  

Pytanie nr 8 

Dotyczy zapisów  w SIWZ – projekt umowy  
Zamawiający w projekcie umowy załączonym do SIWZ zaproponował poniższy zapis  w par.12 ust.3: 

„ Strony nie przewidują możliwości podwyższania cen i wartości umowy, o których mowa w par.1  ust. 2 i 

par.3 także w przypadku podwyższenia stawek podatku VAT” 

 

Pragniemy zauważyć, że stawka podatku VAT jest niezależna od woli zarówno Zamawiającego jak i 

Wykonawcy – wprowadzana jest stosownymi aktami normatywnymi. 

Istnieją przesłanki wskazujące , iż stawka podatku VAT na wyroby medycznie , zgodnie z nakazem Uni 
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Europejskiej może wzrosnąć,  wobec czego zwracamy się z następującymi pytaniami: 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen w trakcie trwania umowy w przypadku zmiany stawek 

podatku  Vat, w każdym terminie tj. w chwili wejścia w życie stosownych w tym zakresie aktów 

prawnych i tym samym na wykreślenie zapisu umowy 

Proponujemy zapis par 12 ust. 3  

„Zamawiający zobowiązany jest zapłacić na rzecz Wykonawcy cenę netto powiększoną o należny podatek 

VAT w kwocie obliczonej zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie wystawienia faktury VAT.  

Strony zgodnie ustalają, ze ceny netto określone w formularzu cenowym nie ulegną zmianie przez cały 

okres obowiązywania umowy.   

Powyższe pytanie wynika z faktu, iż w sytuacji kiedy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę stawki 

podatku VAT ( która może nie wystąpić w czasie realizacji umowy) oferent może zaproponować 

preferencyjne ceny na oferowane wyroby.. 

Natomiast w przypadku braku zgody na zmianę stawki podatku VAT, oferent musi zabezpieczyć swoje 

interesy poprzez zaoferowanie wyższych cen na oferowane wyroby ,co w konsekwencji realizacji 

podpisanej umowy przetargowej i nie wystąpienia zmiany stawki VAT w czasie jej trwania,  naraża 

Zamawiającego na zdecydowanie wyższe, niepotrzebne koszty, jakie Szpital będzie musiał ponieść w 

zakresie realizacji  podpisanej umowy przetargowej.  

Tym samym zapis ten zabezpiecza interes Stron z uwagi na to, że w przypadku obniżenia stawki VAT  ceny 

brutto ulegną obniżeniu. 

 

Odpowiedź. Zamawiający udzielił odpowiedzi w powyższym zakresie w Pytaniach I. 

 

Pytania III 

 

Pytanie nr 1 do Zadania nr 5 Lp.1,2,3 

Czy zmawiający sprostuje jednoznacznie czy umieszczjąc charakterytykę, cytuję przykładowo „Zestaw do 

resuscytacji Ambu j.uż. dla noworodków i niemowląt posiadający rezerwuar tlenu umożliwiający podawanie 

wysokich stężeń tlenu w mieszańce oddechowej -zawór ograniczający ciśnienie do 40cm H2O(dzieci)60 cm 

H2O (dorośli). Zawór ustawiony w pozycji zamknięty / otwarty pozostaje w tej pozycji – nie wymaga 

przytrzymywania . Maska twarzowa z powietrznym mankietem. Instrukcja obsługi w języku polskim z wykazem 

części zamiennych”  :  pozycji  nr 1/2/3  miał na myśli produkt  jednorazowego czy też wielorazowy ? 

Odpowiedź. Zamawiający miał na mysli produkt jednorazowego uzytku, jednkaże z uwag na mało precyzyjny 

zapis Zamawiajacy modyfikuje opisy zawarte w Zał. Nr 1B do SIWZ w zakresie Pakietu nr 5 nadając im 

brzmienie jak w załączniku do ninjszego pisma.  

 

Pytanie 2 do Zadania nr 5 Lp.1,2,3 

Czy zamawiający okreśłając jednoznacznie  iż w  poz.1/2/3 wymaga produktów jednorazowych, dopuści do 

zaoferowania: 

Lp.1 

Zestaw do resuscytacji jednorazowego użytku dla noworodków i niemowląt o pojemności worka 

resuscytacyjnego  250ml ,posiadający rezerwuar tlenu o pojemności  600ml  umożliwiający podawanie 

wysokich stężeń tlenu w mieszańce oddechowej -zawór ograniczający ciśnienie do 40cm H2O (Zawór 

ustawiony w pozycji zamknięty / otwarty pozostaje w tej pozycji – nie wymaga przytrzymywania. Zastawka 

pacjenta i wlotu odłączalna . Maska twarzowa z powietrznym mankietem. Instrukcja obsługi w języku polskim 

? 

Odpowiedź. Tak. 

Lp.2 

Zestaw do resuscytacji jednorazowego użytku dla dzieci o pojemności worka resuscytacyjnego  500ml 

,posiadający rezerwuar tlenu o pojemności  1800ml  umożliwiający podawanie wysokich stężeń tlenu w 

mieszańce oddechowej -zawór ograniczający ciśnienie do 40cm H2O (Zawór ustawiony w pozycji zamknięty / 

otwarty pozostaje w tej pozycji – nie wymaga przytrzymywania . Zastawka pacjenta i wlotu odłączalna. Maska 

twarzowa z powietrznym mankietem. Instrukcja obsługi w języku polskim ? 

Odpowiedź. Tak. 

Lp.3 

Zestaw do resuscytacji jednorazowego użytku dla dorosłych o pojemności worka resuscytacyjnego  2000 ml 

,posiadający rezerwuar tlenu o pojemności 2600ml  umożliwiający podawanie wysokich stężeń tlenu w 
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mieszańce oddechowej -zawór ograniczający ciśnienie do 40cm H2O (Zawór ustawiony w pozycji zamknięty / 

otwarty pozostaje w tej pozycji – nie wymaga przytrzymywania . Zastawka pacjenta i wlotu odłączalna. Maska 

twarzowa z powietrznym mankietem. Instrukcja obsługi w języku polskim ?  

Odpowiedź. Tak. 

Zdjęcie poglądowe poniżej 

 
 

   
 

 

 

Pytanie 3 do Zadania nr 5 Lp.1,2,3 

Czy zamawiający okreśłając jednoznacznie  iż w  poz.1/2/3 wymaga produktów wielorazowych, dopuści do 

zaoferowania: 

Lp.1 

Zestaw do resuscytacji silikownowy dla noworodków i niemowląt o pojemności worka resuscytacyjnego  

250ml ,posiadający  jednorazowy rezerwuar tlenu o pojemności  600ml  umożliwiający podawanie wysokich 

stężeń tlenu w mieszańce oddechowej -zawór ograniczający ciśnienie do 20cm H2O lub 40 cm H2O  (Zawór 

ustawiony w pozycji zamknięty / otwarty pozostaje w tej pozycji – nie wymaga przytrzymywania. Zastawka 

rezerwuaru  wbudowana w zastawkę wlotową worka. Maska twarzowa z powietrznym mankietem. Instrukcja 

obsługi w języku polskim wraz zkatalogie dostępnych części zamiennych ? 

Odpowiedź. Z uwagi na wcześniejsze odpowiedzi – nie dotyczy.  

Lp.2 

Zestaw do resuscytacji silikownowy dla dzieci o pojemności worka resuscytacyjnego  500ml ,posiadający  

jednorazowy rezerwuar tlenu o pojemności  1800ml  umożliwiający podawanie wysokich stężeń tlenu w 

mieszańce oddechowej -zawór ograniczający ciśnienie do 40cm H2O (Zawór ustawiony w pozycji zamknięty / 

otwarty pozostaje w tej pozycji – nie wymaga przytrzymywania.Zastawka rezerwuaru  wbudowana w 

zastawkę wlotową worka. Maska twarzowa z powietrznym mankietem. Instrukcja obsługi w języku polskim 

wraz zkatalogiem dostępnych części zamiennych ? 

Odpowiedź. Z uwagi na wcześniejsze odpowiedzi – nie dotyczy.  

Lp.3 

Zestaw do resuscytacji silikownowy dla dzieci o pojemności worka resuscytacyjnego  2000 ml ,posiadający  

jednorazowy rezerwuar tlenu o pojemności  2600ml  umożliwiający podawanie wysokich stężeń tlenu w 

mieszańce oddechowej -zawór ograniczający ciśnienie do 40cm H2O (Zawór ustawiony w pozycji zamknięty / 

otwarty pozostaje w tej pozycji – nie wymaga przytrzymywania.Zastawka rezerwuaru  wbudowana w 



 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie 
ul. Strzelecka 2, 31 – 503 Kraków Sekretariat: tel./fax. (12) 619-86-01/10, e-mail: info@dzieciecyszpital.pl 

Konto: Pekao SA, Nr: 06 1240 4689 1111 0000 5143 2083 

zastawkę wlotową worka. Maska twarzowa z powietrznym mankietem. Instrukcja obsługi w języku polskim 

wraz zkatalogiem dostępnych części zamiennych ? 

Odpowiedź. Z uwagi na wcześniejsze odpowiedzi – nie dotyczy.  
 

Zdjęcie poglądowe poniżej 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Pytania IV 

       1.  Zwracamy się z prośbą  o modyfikację projektu umowy, i dopuszczenie zmiany ceny brutto w 

przypadku zmiany stawki VAT.  

W najbliższym czasie ma nastąpić podniesienie stawki VAT na wyroby medyczne z 8% na 23%. Podniesienie 

stawki VAT o 15% punktów procentowych, przy utrzymywaniu cen brutto na niezmienionym poziomie, 

spowoduje, że  przez część trwania umowy, wykonawca będzie sprzedawał towar ze stratą. Wykonawca nie 

może sobie pozwolić na złożenie oferty z góry zakładając, że będzie ponosić stratę, w związku z czym od razu 

będzie musiał wliczyć ewentualną podwyżkę podatku w przygotowanej ofercie. Takie rozwiązanie jest z kolei 

niekorzystne dla Zamawiającego, ponieważ spowoduje przekroczenie wartości przeznaczonych na realizację, 

jak również uzyskanie wyższych cen od początku trwania umowy przetargowej. 
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Dodatkowo powszechnie przyjęta na gruncie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

mówi o konstrukcyjnej zasadzie neutralności VAT dla podatnika- podatek ten powinien obciążyć nabywcę 

(odbiorcę) towarów, nie zaś Wykonawcę (dostawcę)- celem uniknięcia konieczności wprowadzenia zmian do 

treści umowy w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT. 

Obciążanie Wykonawcy negatywnymi skutkami zmiany stawki VAT stanowi nieuprawnione obniżenie 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, naruszając zasadę równowagi ekonomicznej pomiędzy Zamawiającym 

i Wykonawcą. 

Odpowiedź. Zamawiający udzielił odpowiedzi w powyższym zakresie w Pytaniach I. 

 

       2. Prosimy o wydłużenie czasu realizacji zamówienia z 48 godzin  na 5 dni roboczych. 

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia do 60 godzin roboczych.  

 

3. Prosimy o zmianę istniejącego zapisu umowy na następujący: 

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w dostawie towaru w wysokości 0,5% 

wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień opóźnienia w dostawie z uwzględnieniem 

ust. 2.” 

Odpowiedź. Zamawiający udzielił odpowiedzi w powyższym zakresie w Pytaniach I. 

 

4. Prosimy o zmianę istniejącego zapisu umowy na następujący: 

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości brutto niedostarczonego w 

terminie towaru, w przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę tego towaru, jeżeli opóźnienie będzie trwało 

dłużej niż 5 dni od dnia uzgodnionego jako dzień dostawy, jak też w przypadku wymiany towaru na 

pełnowartościowy, o którym mowa w  §8 ust. 3.” 

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

5. Prosimy o zmianę istniejącego zapisu umowy na następujący: 

„W przypadku gdy towar nie zostanie dostarczony w terminie 10 dni licząc od dnia uzgodnionego jako dzień 

dostawy, Zamawiający może zamówić towar u innego Wykonawcy. W takim przypadku z wynagrodzenia 

Wykonawcy zostanie potrącona  różnica pomiędzy cenami wynikającymi z niniejszej umowy a cenami 

towarów zakupionych u innego Wykonawcy.” 

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 

Pytania V 

Pakiet 4 poz 1-8 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o AQL 1.0. Ze względu na zakładany 

charakter użytkowania rękawic chirurgicznych uznaje się, że poziom AQL 1,0 jest wystarczający, zarówno dla 

bezpieczeństwa użytkowników, jak również ze względów ekonomicznych. Większość producentów na rynku 

oferuje rękawice chirurgiczne o współczynniku AQL równym 1.0, stąd jeśli Zamawiający dopuści rękawice o 

takim wskaźniku to zwiększy konkurencyjność postępowania, a tym samym umożliwi sobie wybór 

najkorzystniejszej cenowo oferty. 

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę.  

 

Pytania dotyczące zapisów umowy 

1. Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy poprzez w wydłużenie w §2 ust. 1 terminu dostawy do 

3 dni roboczych.  

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia do 60 godzin roboczych.  

2. Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie 

do wysokości 0,2% w § 5 ust. 1 i 0,5 % w § 5 ust. Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą 

zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do 

ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie 

zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych.  

Odpowiedź. Zamawiający udzielił odpowiedzi w powyższym zakresie w Pytaniach I. 

3. Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy poprzez w wydłużenie w § 8 ust. 3 terminu na 

realizację reklamacji do 5 dni roboczych. 
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Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody. 

4. Prosimy o modyfikację § 10 ust. 2 projektu umowy poprzez dodanie 

następującego zapisu: "Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do prawidłowego, 

zgodnego z umową spełnienia świadczenia, wyznaczając Wykonawcy 5 dniowy termin. Po bezskutecznym 

upływie tego terminu Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę."  

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody. 

5. Prosimy o zmianę § 12 ust. 3 projektu umowy poprzez zastąpienie go następującą treścią: "W przypadku 

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 cena 

brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie 

wymaga formy aneksu."  

Prośba podyktowana jest planowaną zmianą stawki podatku VAT na wyroby medyczne. Ewentualna zmiana 

stawki podatku przy zachowaniu niezmienionej ceny brutto spowoduje, że pierwotna kalkulacja ceny straci na 

aktualności. 

Skutkować to może powstaniem rażącej straty po stronie Wykonawcy. W związku z powyższym prosimy o 

wprowadzenie do wzoru umowy wnioskowanego postanowienia. W przypadku, gdyby ze strony 

Zamawiającego nie była możliwa powyższa zmiana, prosimy o dodanie następującego zapisu: "W przypadku 

zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia,  Wykonawca ma prawo odstąpić od 

umowy. Jeżeli umowa została częściowo zrealizowana, odstąpienie dotyczyć będzie jedynie zamówień 

(dostaw) jeszcze nie zrealizowanych i nie wyklucza realizacji uprawnień wynikających z niniejszej umowy w 

stosunku do zamówień (dostaw) już zrealizowanych. W przypadku odstąpienia od  umowy przez Wykonawcę 

z powodu zmiany stawki podatku VAT, Zamawiającemu nie przysługują w związku z tym faktem żadne kary 

umowne ani inne roszczenia odszkodowawcze." 

Odpowiedź. Zamawiający udzielił odpowiedzi w powyższym zakresie w Pytaniach I. 

6. Prosimy o dodanie do projektu umowy § 12 ust. 1 pkt. 5 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." 

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 

Pytania VI 

Pakiet 1 

Poz.13 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł do nakłuć lędźwiowych 0,7 x 38 mm 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

Poz.15 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do bezpiecznego pobierania leków w rozmiarze 18G x 25 mm 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

Poz. 23-26 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek  bez rozszerzonej skali pomiarowej. Pragniemy 

podkreślić, iż nie ma żadnych przesłanek klinicznych uzasadniających zastosowanie w strzykawkach  

powyższych rozwiązań. Norma PN-EN ISO 7886-1  dotycząca strzykawek zezwala, ale nie wymaga 

stosowania  rozszerzonej skali na strzykawkach. 

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 
Pakiet 3 

Poz.1,2,4 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Igły bezpiecznej, z ostrzem zorientowanym w kierunku osłony 

zabezpieczającej, która umożliwia iniekcje pod małym kątem. Słyszalne( akustyczne)  kliknięcie 

 potwierdzające bezpieczne zamontowanie igły na końcówce luer strzykawki  i słyszalne potwierdzenie 

aktywacji mechanizmu zabezpieczającego jednym palcem, bez potrzeby użycia twardej powierzchni. 

Oznaczenie kolorystyczne rozmiaru (nasadka igły)  zgodne z kodem międzynarodowym. Kompatybilne ze 

strzykawkami Luer i luer lock. (opakowanie 100szt.).  

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza,  przy czym poz. 4 powinna mieć długość 38-40 mm. 

Poz.3  

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Igły bezpiecznej, z ostrzem zorientowanym w kierunku osłony 

zabezpieczającej, która umożliwia iniekcje pod małym kątem. Słyszalne( akustyczne)  kliknięcie 
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 potwierdzające bezpieczne zamontowanie igły na końcówce luer strzykawki  i słyszalne potwierdzenie 

aktywacji mechanizmu zabezpieczającego jednym palcem, bez potrzeby użycia twardej powierzchni. 

Oznaczenie kolorystyczne rozmiaru (nasadka igły)  zgodne z kodem międzynarodowym. Kompatybilne ze 

strzykawkami Luer i luer lock. (opakowanie 100szt.). W rozmiarze 0,7x 30mm 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

Poz.5 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Igły bezpiecznej, z ostrzem zorientowanym w kierunku osłony 

zabezpieczającej, która umożliwia iniekcje pod małym kątem. Słyszalne( akustyczne)  kliknięcie 

 potwierdzające bezpieczne zamontowanie igły na końcówce luer strzykawki  i słyszalne potwierdzenie 

aktywacji mechanizmu zabezpieczającego jednym palcem, bez potrzeby użycia twardej powierzchni. 

Oznaczenie kolorystyczne rozmiaru (nasadka igły)  zgodne z kodem międzynarodowym. Kompatybilne ze 

strzykawkami Luer i luer lock. (opakowanie 100szt.). W rozmiarze 0,9x 40mm 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

Poz. 6-7 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Igły bezpiecznej, z ostrzem zorientowanym w kierunku osłony 

zabezpieczającej, która umożliwia iniekcje pod małym kątem. Słyszalne( akustyczne)  kliknięcie 

 potwierdzające bezpieczne zamontowanie igły na końcówce luer strzykawki  i słyszalne potwierdzenie 

aktywacji mechanizmu zabezpieczającego jednym palcem, bez potrzeby użycia twardej powierzchni. 

Oznaczenie kolorystyczne rozmiaru (nasadka igły)  zgodne z kodem międzynarodowym. Kompatybilne ze 

strzykawkami Luer i luer lock. (opakowanie 100szt.). W rozmiarze 1,2 x 40mm 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

Pakiet 4 

Poz. 1 – 8 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych posiadającyh poziom AQL = 1 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

 

 Pytania VII 

Pakiet nr 4 

Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o poziomie AQL= 1,0. 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

Projekt umowy- §2  ust 3 

Co zamawiający miał na myśli pod pojęciem rozładunek? Czy chodzi o dostarczenie towaru zgodnie z asadami 

obowiązującymi w firmach przewozowych tzw. burta-burta (system doręczeń przesyłek, w którym kurier ma 

obowiązek załadowania i wyładowania przesyłki z samochodu i ustawienia jej na podłożu. )? 

Odpowiedź. Zgodnie z pkt. 3.4. SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do dostawy wraz z wniesieniem i 

rozładunkiem bezpośrednio do Działu Farmacji. 

Projekt umowy- § 4 

Prosimy o dodanie do ww. paragrafu umowy, że cena jednostkowa brutto mogą ulec zmianie na skutek 

ustawowej zmiany stawki VAT. 

Odpowiedź. Zamawiający udzielił odpowiedzi w powyższym zakresie w Pytaniach I. 

 

Pytania VIII 

1. Czy Zamawiający w § 5 ust.1 wyrazi zgodę na zmianę słowa:’opóźnienia” na „zwłoki”? 

Odpowiedź. Nie. 
2. 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? 

Odpowiedź. Stosowne uregulowania zawiera paragraf 12 ust. 1 pkt. 1) projektu umowy. 
3. 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%? 

Odpowiedź. Nie. 
 

Pytania IX 

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania igły bezpieczne pakowane po 100szt z odpowiednim 

przeliczeniem wymaganej ilości? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

http://www.alarado.pl/slownik-pojec-kurierskich/kurier.html
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2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w poz. 3  standardową igłę 0,7x40? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w poz. 4 standardową igłę 0,8x40? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w poz. 5 standardową igłę 0,9x40? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w poz. 6 standardową igłę 1,1x40? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w poz. 7 standardową igłę 1,2x40? 

 

 

Pytania X 

Pytanie 1 

Pakiet 6 , poz. 40-43, 62-66 

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie z nich odrębnego pakietu. 

Ze względu na mnogość pozycji asortymentowych i ich różnorodność takie rozwiązanie wydaje się być jak 

najbardziej zasadne. Pozwoliłoby to zaproponować nam wysokiej jakości produkty w atrakcyjnej cenie.  

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 6 poz. 62 – 66; 68 – 72. W związku z 

czym zamawiający tworzy oddzielny Pakiet nr 6A zawierający wydzielone pozycje.  

Pytanie 2 

Pakiet 6 , poz. 43 

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą wykonaną z PP o dł. min 55 

mm, całość wolna od ftalanów(informacja na opakowaniu jednostkowym) z igłą ściętą standardowo, reszta 

parametrów zgodna z wymogami Zamawiającego. Igła standardowo ścięta jest pomyślnie stosowana w 

placówkach medycznych od wielu lat. 

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

Pytanie 3 

Pakiet 2 , poz. 1,2 

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylnych ze zdejmowanym uchwytem 

ułatwiającym wprowadzenie oraz zastawką antyzwrotną zapobiegającą cofanie się krwi, bez portu bocznego w 

wymaganych rozmiarach. Zastawka antyzwrotna pełni dokładnie taką samą funkcję do membrana hydrofobowa 

i w żaden sposób nie zmniejsza jakości stosowania produktu.  

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

Pytanie 4 

Pakiet 2 , poz. 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli dożylnej w rozmiarze 0,8 x 25 mm(niebieska) 22 GA 

z portem bocznym, reszta parametrów zgodnie z SIWZ.  

Odpowiedź. Tak. 

Pytanie 5 

Pakiet 2 , poz. 3-6 

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylnych w wymaganych rozmiarach , z 

portem bocznym, wykonanych z poliuretanu z paskami radiocieniującymi, z samodomykalnym zamknięciem 

portu bocznego. Oferowany asortyment posiada deklaracje CE, deklaracje zgodności producenta, wpisy i 

zgłoszenia oraz oświadczenie producenta potwierdzające dopuszczenie do obrotu. 

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

 

Pytania XI 

Pakiet nr 1 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści igłę 0,3x13mm spełniające pozostałe wymagania SIWZ? 

Odpowiedź. Tak. 

Pakiet nr 1 poz. 21 

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 26G spełniające pozostałe wymagania SIWZ? 

Odpowiedź. Nie. 

Pakiet nr 1 poz. 22 

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 27G spełniające pozostałe wymagania SIWZ? 

Odpowiedź. Nie. 

Pakiet nr 1 poz. 23-26 
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Czy Zamawiający oczekuje strzykawek 3-częściowych? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 

Pakiet nr 1 poz. 23-24, 29 

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z logiem producenta na opakowaniu jednostkowym spełniające 

pozostałe wymagania SIWZ? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga by logo zamieszczone było na cylindrze. 

Pakiet nr 1 poz. 25 

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę skalowaną co 0,2ml spełniające pozostałe wymagania SIWZ? 

Odpowiedź. Tak. 

Pakiet nr 1 poz. 26 

Czy Zamawiający dopuści strzykawki w opakowaniach a’50szt.spełniające pozostałe wymagania SIWZ? 

Odpowiedź. Tak po przeliczeniu ilości. 

Pakiet nr 1 poz. 31-32 

Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny z optycznym indykatorem pozycji spełniające pozostałe 

wymagania SIWZ? 

Odpowiedź. Tak. 

Pakiet nr 1 poz. 44, 47 

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję z pakietu? 

Odpowiedź. Nie. 

Pakiet nr 2 poz. 6 

Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 1,5x45mm spełniające pozostałe wymagania SIWZ? 

Odpowiedź. Tak. 

Pakiet nr 3 

Czy Zamawiający dopuści igłę bezpieczną z nasadką igły kodowaną kolorystycznie, osłonka igły w jednym 

kolorze dla wszystkich igieł? 

Odpowiedź. Tak. 

Pakiet nr 3 poz. 3-6 

Czy Zamawiający dopuści igłę bezpieczną o długości 40mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? 

Odpowiedź. Tak. 

Pakiet nr 3 poz. 7 

Czy Zamawiający dopuści igłę bezpieczną w rozmiarze 1,1x 40mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? 

Odpowiedź. Tak. 

Pakiet nr 34 

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne z AQL=1,0, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? 

Pragniemy nadmienić iż AQL na poziomie 0,65 jest osiągalny jedynie przy badaniu przeprowadzonym przed 

procesem pakowania i sterylizacji rękawic, co dla użytkownika nie ma żadnego znaczenia gdyż badanie 

przeprowadzone jest na rękawicach w trakcie procesu produkcyjnego a nie produktu dostarczanego do 

użytkownika. 

Odpowiedź. Tak. 

 

 

Ponadto Zamawiający modyfikuje SIWZ w zakresie: 

1) Załącznika nr 1B do SIWZ w Pakiecie nr 1 poprzez korektę ilości w poz. 29 z „14000” na „1400”, 

2) Wszystkich obszarów SIWZ gdzie mowa jest o 6 Pakietach, należy brać pod uwagę 7 Pakietów 

(dotyczy wydzielenia części pozycji z Pakietu 6 i utworzenia Pakietu nr 6A). 

 

Modyfikacja treści SIWZ wprowadzona niniejszym pismem stanowią integralną część SIWZ i jest wiążąca 

dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 
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Otrzymują: 

 Wykonawcy, którzy zadali pytania 

 strona internetowa Zamawiającego 

 a/a 

 

Załączniki: 

 załącznik nr 1B do SIWZ uwzględniający zmiany 

 załącznik nr 2 do SIWZ uwzględniający zmiany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał. nr 2 do SIWZ 

1.  
Projekt umowy 
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zawarta w Krakowie w dniu …………….r. pomiędzy:                        

 

 

Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym im. Św. Ludwika w Krakowie, 31-503 Kraków, 

ul. Strzelecka 2, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy 

Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000009118, NIP 675-11-99-459, zwanym w dalszej 

części umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

Dyrektora – lek. med. Stanisława Stępniewskiego 

a 

………………………………………………………………, zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym 

przez:  

.................................................................................................... 

 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) - nr postępowania DZP.272-33/14, w zakresie pakietu nr 

…..  została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§1. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczania Zamawiającemu Dostawa 

medycznego sprzętu jednorazowego użytku, zwanych dalej „towarem”, według asortymentu oraz po 

cenach określonych w załączniku do niniejszej umowy, stanowiącego formularz cenowy Wykonawcy, zgodnie 

ze złożoną ofertą w postępowaniu o zamówienie publiczne, stanowiących integralną część niniejszej umowy. 

3. Ilość podana w załączniku, o którym mowa w ust. 1 może ulec modyfikacjom w trakcie 

obowiązywania umowy, jednak nie więcej niż do 30 % ilości  określonej w załączniku, w przypadku 

zmniejszenia lub zwiększenia ilości pacjentów, którym podawany jest towar. Powyższe uprawnienie 

Zamawiającego nie stanowi zamiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

 

§2. 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu towar częściami, na podstawie zamówień 

określających asortyment i  ilość w jak najkrótszym czasie, jednak nie dłuższym niż w ciągu 60 godzin od 

momentu złożenia zamówienia (w dni robocze od poniedziałku do piątku). 

2. Zamawiający składa Wykonawcy zamówienie o którym mowa w ust. 1 pisemnie na adres: ………, 

telefonicznie na nr ……….. lub faksem na numer: ……….... Wykonawca potwierdzi niezwłocznie 

zamówienie faksem na nr 12/ 431 28 98. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, wnieść i rozładować towar do siedziby, Zamawiającego na 

koszt i ryzyko własne. 

4. Wydawanie Zamawiającemu poszczególnych partii towaru następować będzie w siedzibie 

Zamawiającego na podstawie pisemnego potwierdzenia, po dokonaniu odbioru ilościowego i jakościowego 

przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. 

 

§3. 

1. Szacunkowa wartość przedmiotu umowy wynosi ………….. zł brutto (słownie złotych: 

………………), tj. netto: ……….. zł + VAT ………… zł. 

2. Podana w ust. 1 wartość brutto zawiera: wartość towaru, podatek VAT, koszty transportu, rozładunku i 

ubezpieczenia transportu do Zamawiającego. 

 

§4. 

1. Płatności za poszczególne partie dostarczanych towarów dokonywane będą przez Zamawiającego w 

terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury i po zrealizowaniu zamówienia 

potwierdzonego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy wskazane 

na fakturze.  

2. Ceny i nazwy na fakturze muszą odpowiadać cenom i nazwom ujętym w załączniku do umowy, 

stanowiącym formularz cenowy Wykonawcy. 

3. Ceny na fakturze będą zawierać poszczególne pozycje dostawy oraz podatek VAT. 
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4. Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia na fakturze bądź na dołączonej do niej dokumentacji 

serii i daty ważności danej partii towaru. 

5. Za datę zapłaty należności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§5. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w dostawie towaru w wysokości 4% 

wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień opóźnienia w dostawie z 

uwzględnieniem ust. 2. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niedostarczonego w 

terminie towaru, w przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę tego towaru, jeżeli opóźnienie będzie 

trwało dłużej niż 3 dni od dnia uzgodnionego jako dzień dostawy, jak też w przypadku wymiany towaru na 

pełnowartościowy, o którym mowa w  §8 ust. 3. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej umowy, 

w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, jak 

też w przypadku rozwiązania umowy w trybie §10 ust. 2. 

4. W przypadku gdy towar nie zostanie dostarczony w terminie 3 dni licząc od dnia uzgodnionego jako dzień 

dostawy, Zamawiający może zamówić towar u innego Wykonawcy. W takim przypadku z wynagrodzenia 

Wykonawcy zostanie potrącona  różnica pomiędzy cenami wynikającymi z niniejszej umowy a cenami 

towarów zakupionych u innego Wykonawcy. 

5. W przypadku gdy wysokość szkody przekroczy wartość kary umownej Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

6. Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych w przypadku opóźnienia w zapłacie 

należności objętej przedmiotem niniejszej umowy. 

 

§6. 

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej 

umowy na osoby trzecie. 

 

§7. 

Wszystkie dokumenty dotyczące przedmiotu umowy winny być przedstawione przez Wykonawcę w języku 

polskim. 

 

§8. 

1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest dobrej jakości, wolny od wad i o co najmniej 

rocznym terminie ważności liczonym od dnia każdej partii dostawy oraz posiada wymagane atesty i 

dopuszczenia do obrotu na terenie RP. 

2. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość przedmiotu umowy w okresie podanym na opakowaniu pod 

warunkiem właściwego, określonego na opakowaniu sposobu przechowywania przez Zamawiającego. 

3. W przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub wskazującego na brak ilościowy Zamawiający 

sporządzi na tę okoliczność protokół i powiadomi Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 3 dni 

roboczych dokonać wymiany towaru na pełnowartościowy. 

 

§9. 

Wykonawca zobowiązuje się do oznakowania towaru na opakowaniu jednostkowym co do: 

A/ nazwy w języku polskim  

B/ wielkości (sposobu konfekcjonowania) towaru  

C/ serii i daty ważności danej partii towaru  

D/ sposobu przechowywania. 

 

§10. 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia …………….. do dnia ………………. 

2. Zamawiający może rozwiązać umowę za 2-tygodniowym wypowiedzeniem w przypadku nie 

wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w szczególności nie zrealizowania 

zamówionej dostawy towaru, o którym mowa w §1 lub dostarczenia towaru złej jakości. 

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 
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4. W przypadkach wcześniejszego rozwiązania umowy Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

5. Rozwiązanie umowy może nastąpić tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§11. 

Strony ustalają osoby upoważnione do podejmowania czynności związanych z wykonaniem niniejszej umowy: 

- ze strony Zamawiającego: Kierownik Działu Farmacji: Jadwiga Trygar, tel. 12/ 431-28-98 lub 12/ 619-86-

36 

- ze strony Wykonawcy: ……………….. 

 

§12. 

1. Strony przewidują możliwość zmiany postanowień umowy na następujących warunkach: 

1) w przypadku zaprzestania produkcji lub wstrzymania w obrocie i stosowaniu odpowiedniego towaru 

objętego przedmiotem umowy - zastąpienie tego towaru przez Wykonawcę innym o identycznych 

właściwościach i cenie nie wyższej niż o 5% w stosunku do ceny zastępowanego, 

2) w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta - zmianę cen jednostkowych 

produktów objętych umową z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową, 

3) w przypadku zmiany osób upoważnionych, o których mowa w §11, 

4) w przypadku zmian cen urzędowych leków, wprowadzonych rozporządzeniem odpowiedniego Ministra, 

zmiany cen następują automatycznie stosownie do tych zmian. 

2. W przypadku, gdy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmian cen towarów, o których mowa 

w ust. 1 pkt. 1) i 2), zakres umowy ulega odpowiedniemu zmniejszeniu. 

3. W przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w okresie obowiązywania umowy, w 

szczególności zmiany stawek podatku VAT, od dnia obowiązywania nowej stawki do cen netto objętych 

umową doliczany będzie podatek VAT według nowej stawki. Zmiana, o której mowa w zdaniu 

poprzedzającym, nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu. 
4. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-3 następują w formie pisemnych aneksów. 

 

§13. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

             

§14. 

Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji umowy będą załatwiane polubownie, a w przypadku braku 

porozumienia rozstrzygającym spór jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§15. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
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