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Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Dział Zamówie ń Publicznych

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26
tel./fax +48 13 46 56 290

e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl
NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS

 ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów
NIP 687-16-40-438     REGON 370 444 345

Rachunek bankowy nr 85 8642 0002 2001 0060 1685 0003     Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Sanok
SPZOZ/SAN/ZP/44/2014                                                                        Sanok, dnia 24.02.2014r. 
 
 
do wszystkich uczestników postępowania 
 

 
dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/05/2014 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

 na zakup sprzętu medycznego dla potrzeb SPZOZ Sanok. 
 

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i projektu umowy 

 
* Pytanie nr 1 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że należność za wykonanie przedmiotu Zamówienia zostanie 
uregulowana w ratach na podstawie jednej faktury VAT. Z uwagi na niepodzielny przedmiot Zamówienia i 
jednorazową dostawę zgodnie z zasadami księgowymi nie ma możliwości fakturowania każdej raty osobno. 
Jednocześnie prosimy o zmianę zapisu §7 ust. 2 i nadanie mu brzmienia: „Podstawą do wystawienia faktury 
VAT jest podpisany protokół odbioru sprzętu”.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie jednej faktury VAT oraz zmianę zapisu. Raty powinny 
być uregulowane w umowie.  
 
* Pytanie nr 2 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie terminu płatności rat. Zamawiający podaje termin płatności 
pierwszej raty tj. do 14 dni od daty wystawienia prawidłowej faktury VAT lecz brak jest informacji o termach 
płatności pozostałych 11 rat. Proponujemy aby kolejne raty były płatne na koniec miesiąca następującego po 
miesiącu płatności pierwszej raty.   
Odpowiedź: Kolejne raty powinny być płatne na koniec miesiąca. 
 
* Pytanie nr 3 
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku kwoty niepodzielnej na 12 równych rat Zamawiający dopuszcza, aby 
ostatnia rata była ratą wyrównawczą.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aby ostatnia rata była rata wyrównawczą.  
 
* Pytanie nr 4 
Z uwagi na ratalną formę płatności prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyodrębnienia kosztu finansowania 
w formularzu ofertowym (zał. nr 1) i formularzu cenowym (zał. nr 2), pozwoli to bowiem uniknąć 8% podatku 
VAT od finansowania gdyż finansowanie jako odrębna usługa zgodnie z posiadaną przez Wykonawcę 
interpretacją podatkową otrzymaną od Ministerstwa Finansów jest zwolnione z podatku VAT (stawka podatku 
VAT zw.) i w przypadku wyodrębnienia na formularzu Zamawiający uzyska cenę ofert od wykonawcy niższą 
o stawkę podatku VAT czyli o 8% co będzie oczywiście bardzo korzystne dla Zamawiającego. Propozycję 
zmienionego formularza ofertowego i cenowego prezentuję poniżej. 

 
netto ............................................. PLN 
słownie.................................................................................................................... PLN 
podatek VAT ............................... PLN 
słownie......................................................................................................................... PLN  
brutto ........................................... PLN 
słownie ........................................................................................................................... PLN 

 
W tym koszt finansowania płatności ratalnej: 
wartość netto: ……………………………………… 
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Podatek VAT zw.% = zw. zł 
wartość brutto: ……………………………………. 
słownie: ............................................................................................................................. 

 

Lp Nazwa jm Ilość

Cena

jednost

netto

Cena

jednostk

brutto

Wartość

netto

Stawka 

VAT

Wartość 

brutto Producent

1

Zakup aparatu do znieczulenia

z kardiomonitorem pacjenta kpl. 1

2

Koszt finansowania płatności 

ratalnej rata 12 zw. nie dotyczy

Razem:

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.  
 

 
* Pytanie nr 5 
W związku z faktem, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym jako długi oddawcze prosimy 
Zamawiającego o zmianę zapisu §7 ust. 3 wzoru umowy na: „Za datę dokonania zapłaty uważa się datę uznania 
rachunku bankowego wskazany na fakturze”. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu „Za datę dokonania zapłaty uważa się datę uznania 
rachunku bankowego wskazanego na fakturze” 
 
* Pytanie nr 6 
Prosimy Zamawiającego o dodanie do §7 ust. 5 wzoru umowy i nadanie mu brzmienia: „Jeżeli należność nie 
zostanie uregulowana w ustalonym terminie Wykonawca może naliczyć odsetki 1,5 raza ustawowe za każdy 
dzień opóźnienia; nie więcej niż odsetki maksymalne”. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
* Pytanie nr 7 
Mając na względzie równość stron umowy prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do §3 ust. 1 podpunktu a) o 
treści: „Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – 
Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto”.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
* Pytanie nr 8 
Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów §8 ustęp 3 wzoru umowy i nadanie im brzmienia: „W przypadku 
braku porozumienia rozstrzygać będzie do Sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy”. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
* Pytanie nr 9 
Prosimy Zamawiającego o odpowiedź, czy z uwagi na ratalną formę płatności Zamawiający wyraża zgodę na 
ustanowienie zastawu rejestrowego na przedmiocie Zamówienia na rzecz Wykonawcy bądź instytucji 
finansowej? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
* Pytanie nr 10 
Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zwarcie umowy zastawu rejestrowego 
na wzorze Wykonawcy? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
* Pytanie nr 11 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający zawrze umowę zastawu 
rejestrowego na przedmiocie zamówienia w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
* Pytanie nr 12 
Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zawarcie umowy przewłaszczenia obowiązującej do czasu 
ustanowienia zastawu rejestrowego. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 



SPZOZ/SAN/ZP/44/2014                                         Strona 3 z 4 

* Pytanie nr 13 
Prosimy o odpowiedź czy w przypadku ustanowienia zastawu rejestrowego Zamawiający wyraża zgodę na cesję 
praw z polisy ubezpieczeniowej do kwoty stanowiącej równowartość przedmiotu zamówienia? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
* Pytanie nr 14 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że pokryje koszty ustanowienia zabezpieczeń. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
* Pytanie nr 15 
Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy zapisu o możliwości postawienia 
zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku 
nierealizowania zobowiązań wynikających z dostawy przez Zamawiającego.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
* Pytanie nr 16 
W razie zgody, proponowany w pytaniu nr 15 zapis umowny § będzie miał następujące brzmienie: "Strony 
ustalają,  że opóźnienie w zapłacie całości bądź części  którejkolwiek raty przekraczające 30 dni skutkować 
będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej 
wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej  ceny”.  
Jeżeli Zamawiający zechce wprowadzić inny niż 30 dniowy termin wspomniany powyżej, prosimy o jego 
wskazanie.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
* Pytanie nr 17 
Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie umowy poprzez wystawienie weksla 
In blanco wraz z deklaracją wekslową na rzecz instytucji finansowej? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
* Pytanie nr 18 
Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy wyraża zgodę, aby weksel i deklaracja były wzorami Wykonawcy. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
* Pytanie nr 19 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający przekaże weksel In blanco 
wraz deklaracją w dniu podpisania umowy. W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o wskazanie kiedy 
Zamawiający przekaże Wykonawcy weksel wraz z deklaracją. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
* Pytanie nr 20 
Prosimy o dodanie do wzoru umowy dostawy zapisu: „Z chwilą podpisania przez Strony protokołu zdawczo-
odbiorczego, na Zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiotu zamówienia”. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

                                                                                            
* Pytanie nr 21 
Z uwagi na ratalną formę płatności prosimy o udostępnienie Wykonawcom na stronie internetowej 
Zamawiającego rachunku wyników/bilansu za dwa ostatnie lata i okres bieżący. 
Odpowiedź: Powyższe dostępne jest na stronie: http://www.zozsanok.pl/zampub.html w zakładce „Usługa 
udzielenia i obsługi pożyczki/kredytu inwestycyjnego w wysokości 1 240 402,00 zł z roczną karencją w spłacie 
dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku” 
 
* Pytanie nr 22 
Z uwagi na ratalną formę płatności prosimy Zamawiającego o podanie liczby posiadanych łóżek. 
Odpowiedź: Ilo ść łóżek 418 (w tym 26 noworodkowych) 
 
* Pytanie nr 23 
Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o podanie katalogu zmian umowy jakie 
dopuszcza Zamawiający oraz dodanie do rozdziału XXV SIWZ zapisy o następującym brzmieniu: 
„1. (…) W szczególności dopuszczalne są zmiany: 

a) (…) 
b) (…) 
c) (…) 
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d) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności których nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 
e) zmiany numeru konta bankowego w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 
f) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o 
wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod 
warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu; 
g) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego 
stanu prawnego; 
h) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.” 

 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do rozdziału XXV SIWZ zapisu o następującym 
brzmieniu:  
„1. (…) W szczególności dopuszczalne są zmiany: 

a) (…) 
b) (…) 
c) (…) 
d) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności 
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 
e) zmiany numeru konta bankowego w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 
f)         (…) 
g) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do 
aktualnego stanu prawnego; 
h) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, 
przejęć, itp.” 

 
 

* Pytanie nr 24 
Prosimy o zmianę zapisów §9 i nadanie mu brzmienia zgodnego z zapisami art. 54 ust. 5 Ustawy z dnia 
15.04.2011 o działalności leczniczej „Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący, pod 
rygorem nieważności.” 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
 

          Z poważaniem 
 
 
 

UWAGA!!!  
 

Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ na zaoferowany przedmiot 
zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie oraz w formularzu cenowym przedmiotu 
zamówienia. 


