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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 (t.j. Dz. U. z 2013 

roku, poz. 907 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytania: 

 

PYTANIA I 

Pakiet nr 1 

1. Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania podkładu higienicznego z 

podfoliowanej, dwuwarstwowej bibuły o gramaturze 2x 18g/m2, dostępnego tylko w kolorze 

zielonym? Pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź: Nie 

 

2. Poz. nr 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania podkładu higienicznego z 

podfoliowanej, dwuwarstwowej bibuły o gramaturze 2x 18g/m2, dostępnego w kolorze 

niebieskim i zielonym? Pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź: Nie 

 

PYTANIA II 

Pytanie nr 1 

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 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 nie wyraża zgody.  

 

Pytanie nr 2 

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 19 

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

Odpowiedź: Tak 

Pytanie nr 3 

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 Europejskiej może wzrosnąć,  wobec czego zwracamy się z następującymi pytaniami: 
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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 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.” 

 

 

Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną 

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

zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Otrzymują: 

 Wykonawcy, którzy zadali pytania 

 strona internetowa Zamawiającego 

 a/a 
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