
                           Zamość, dnia  08 luty 2023 r.

   AT.R.334.9.2023

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania do postępowania AT.R.334.9.2023

     

     Samodzielny Publiczny Szpital  Wojewódzki  im. Papieża Jana Pawła II  w Zamościu ul.
Aleje  Jana  Pawła  II  10   informuje,  że  do  postępowania  pn”Dostawa  Szybkich Testów
Ureazowych  w  kierunku  wykrywania  Helicobacter  Pylori  dla  Zakładu  Endoskopii,
zestawów diagnostycznych do testów punktowych typu prick  (  odczynniki i lancety)
dla  Odziału  Pediatrycznego  i  zestawów  typu  combo  do  wykrywania  antygenów
wirusów:grypy  typu  A,  grypy  typu  B,  wirusa  RSV  w  jednym  teście
dla  Laboratorium  Analitycznego”, wpłynęły 4 pytania.
Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi.

„1. Dotyczy kolumny nr 3 „ilość zestawów” Zamawiający wymaga 1000 testów czy opakowań?”
ODPOWIEDŹ : Zamawiający wymaga ”ilość testów.”
„2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawy testów w terminie 5-7 dni roboczych. Testy nie są 
bowiem produkowane w Polsce.”
ODPOWIEDŹ : TAK
„3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby Umowa mogła być zmieniona w sytuacji:
a. zmiany nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów,
b. zmiany numeru katalogowego produktu,
c. wprowadzenia do sprzedaży przez producenta zmodyfikowanego / udoskonalonego produktu 
powodującego wycofanie dotychczasowego,
d. zmiany przepisów podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku VAT. W przypadku 
wprowadzenia zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie stawka podatku VAT, wartość podatku 
VAT oraz wartość bruo, wartość neo pozostaje stała przez cały czas trwania umowy.
e. wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację umowy – w zakresie dostosowania postanowień umowy do zmiany przepisów prawa,
f. opóźnień w realizacji umowy o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego lub jest konieczna 
w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,
g. zmiany nazwy oraz formy prawnej Stron – w zakresie dostosowania umowy do tych zmian,
h. wystąpienia siły wyższej (Siła wyższa – zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych 
od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań 
wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich 



przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla 
cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych) – w zakresie dostosowania umowy do tych zmian,
i. zmiany terminu wykonania zamówienia (skrócenie / wydłużenie),j. wstrzymaniem / przerwaniem 
wykonania przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego,
k. niewykorzystania wartości umowy przez okres zawarcia umowy, Zamawiający przewiduje 
możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na czas określony, nie dłużej jednak niż do 
wykorzystania wartości umowy,
l. zmiany cen neo po udokumentowaniu uzasdnionych przyczyn przez Wykonawcę np.
- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały 
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, - zmiany cen producenta”
ODPOWIEDZI do  pytania nr 3, punkt : a- l : NIE
„4. Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie 
mniejszym niż 80%  ilości wyszczególnionych w ofercie?”
ODPOWIEDŹ :TAK
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