
 

 

          Otwock dn. 06.09.2017 r. 

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

 

Dotyczy zapytania ofertowego na „Dzierżawę zbiorników oraz dostawę gazów medycznych wraz 

z transportem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Specjalistycznego MSWiA w Otwocku”. 

 

 

Pytanie 1.  

W związku z otrzymaną odpowiedzią na zadane pytanie odnośnie azotu ciekłego zwracam się 

ponownie z prośbą o rozpatrzenie i dopuszczenie azotu ciekłego ze stawką VAT 23 % . 

Azot ciekły ze stawką 23 % VAT nie jest wyrobem medycznym i dlatego nie musi posiadać zezwoleń 

na jego produkcję i dystrybucję  co nie oznacza, że jest on gorszym jakościowo gazem. Azot ciekły ze 

stawką 23 % podlega również reżimom jakościowym i musi spełnić wymagania PN  

i mamy na to atesty oraz kartę produktu. 

Azot ten stosowany jest powszechnie w Służbie Zdrowia w zabiegach medycznych w rehabilitacji. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża warunkową zgodę i dopuszcza do stosowania zabiegów zewnętrznych 

krioterapii azotu skroplonego z VATem 23 % pod warunkiem podpisania oświadczenia przez 

Wykonawcę, iż produkt ten może być stosowany jako czynnik chłodzący do zabiegów 

krioterapeutycznych oraz złożenia karty produktu lub innego dokumentu, z którego jednoznacznie 

wynika, że powyższy azot może być stosowany do krioterapii. 

 

Pytanie 2.  

UMOWA w § 4 ust.1 prosimy o uwzględnienie zmiany zapisów na: 

„Dostawa przedmiotu umowy realizowana będzie sukcesywnie na podstawie zamówień 

częściowych, transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy. Otrzymanie zamówienia winno być 

każdorazowo potwierdzone przez Wykonawcę”. 

 

 

 



 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy na: „Dostawa przedmiotu umowy realizowana 

będzie sukcesywnie na podstawie zamówień częściowych, transportem na koszt  

i ryzyko Wykonawcy. Otrzymanie zamówienia winno być każdorazowo potwierdzone przez 

Wykonawcę.” 

 

Pytanie 3.  

UMOWA w §  5 ust. 2 prosimy o uwzględnienie zmiany zapisów na: 

„Płatność za dostawę będzie dokonywania na podstawie prawidłowo wystawionej przez 

Wykonawcę faktury w terminie 30 dni od daty doręczenia jej Zamawiającemu wystawienia, 

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o nr 

……………………………………………………………………………………………” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuję, że nie wyraża zgody na zmianę zapisu umowy. 

 

Pytanie 4.  

UMOWA w § 5 ust. 3   prosimy o usunięcie zapisu w całości. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuję, że nie wyraża zgody na zmianę zapisu umowy. 

 

Pytanie 5.  

UMOWA w §  6 ust. 2 prosimy o uwzględnienie zmiany zapisów na: 

„Zaproponowane przez Wykonawcę ceny netto, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do umowy, są stałe 

przez okres realizacji umowy i nie mogą być zmienione.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy na: „Zaproponowane przez Wykonawcę ceny 

netto, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do umowy, są stałe przez okres realizacji umowy i nie mogą 

być zmienione.” 

 

 

 



 

 

Pytanie 6.  

UMOWA w § 7 prosimy o uwzględnienie zmiany zapisów na: 

„1. Zamawiający zastrzega zastosowanie kar umownych w następujących przypadkach: 

1.1. za opóźnienie z tytułu nieterminowej dostawy w stosunku do terminu określonego 

przez Zamawiającego w wysokości 1,0 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy, 

w a r t o ś c i  netto jednostkowego świadczenia (wykonania jednostkowego zamówienia) co do 

którego Wydzierżawiający popadł w zwłokę za każdy dzień opóźnienia; 

1.2. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 1,0 % 

wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, wartości netto wadliwych towarów 

co do których wymiany Wydzierżawiający popadł w zwłokę za każdy dzień opóźnienia, licząc od 

dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

1.3. za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10,00 % wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 6 ust. 1 umowy. wartości netto pozostałej do wykonania części umowy 

2. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kary umownej uznanej przez Wykonawce za 

naliczoną zasadnie z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, po wystąpieniu uchybień, 

bez wezwania Wykonawcy do zapłaty, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

W przypadkach, gdy kary umowne nie okrywają poniesionych strat, Zamawiający moż 

3. dochodzić odszkodowania uzupełniającego na drodze sądowej. Wykonawca odpowiada 

wyłącznie za normalne i bezpośrednie skutki swych działań lub zaniechań z wyłączeniem 

odpowiedzialności za szkody pośrednie lub utracone korzyści. Niezależnie ord tytułu prawnego, 

odpowiedzialność Wykonawcy powstała przy lub w związku z wykonaniem niniejszej umowy 

ograniczona jest do kwoty ….. zl” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuję, że zmienia zapis umowy w zakresie:  

1.1. „za opóźnienie z tytułu nieterminowej dostawy w stosunku do terminu, o którym mowa  

w § 4 ust. 2 umowy, określonego przez Zamawiającego w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia; 

1.2. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc 

od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

 

 

 



 

 

Pytanie 7.  

UMOWA w § 11  prosimy o uwzględnienie zmiany zapisów na: 

„Ewentualne spory między stronami umowy rozstrzygać będzie właściwy Sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuję, że nie wyraża zgody na zmianę zapisu umowy. 

 

 

Dyrektor 
           SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego 

            MSWiA w Otwocku 
        /-/ Dariusz Kołodziejczyk 

 


