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Przetarg nieograniczony pn. " Dostawa leków". 

 

 

 

ODPOWIEDŹ 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 113, 

poz. 759 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytanie:  

 

Pytanie 1 

Do §12 ust. 4 projektu umowy. Ze względu na długi okres realizacji dostaw przedmiotu zamówienia (10 

miesięcy) oraz ze względu na możliwość ustawowej zmiany stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania 

umowy, prosimy o wprowadzenie do przyszłej umowy przetargowej zapisu umożliwiającego zmiany cen brutto 

produktów będących przedmiotem umowy, od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego wysokość 

stawki VAT. Zaznaczamy jednocześnie, że w takim przypadku cena netto produktów będących przedmiotem 

umowy nie uległy zmianie. 
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.  
 

Pytanie 2  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostawa leków odbywała się w dni robocze od poniedziałku do piątku? 

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie.  

 

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych modyfikuje siwz w zakresie załącznika nr 2 do SIWZ (projekt umowy), w którym ust. 1 

w §2 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:  

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu leki częściami, na podstawie zamówień 

określających asortyment, ilość i termin dostawy przedmiotu zamówienia nie przekraczający dwóch dni 

roboczych (tj. od poniedziałku do piątku).” 

 

 

Wyjaśnienia oraz kodyfikacja treści SIWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część 

SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

 Wykonawca, który zadał pytania 

 strona internetowa Zamawiającego 

 a/a 

 

 


