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Turek, 1 grudnia 2021 r.
SP ZOZ / DZ / 1755 / 2021
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez prowadzenia negocjacji na dostawę videogastroskopu i videokolonoskopu
dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki zdrowotnej w Turku, znak sprawy: ZP-TP33/2021.
Działając w trybie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Samodzielny Publiczny Zespół Opieki
Zdrowotnej w Turku – Zamawiający, informuje, iż wpłynęły zapytania dotyczące treści
specyfikacji warunków zamówienia, na które udzielono następujących odpowiedzi:
1. Odpowiedź na pytanie nr 18 z 29 listopada 2021 r., powinna mieć brzmienie:
„Dotyczy warunków umowy § 10 ust. 1a
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: „Zamawiający
przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia:
a) zmiany stawki podatku VAT. W przypadku zmian stawki podatku VAT w ramach
niniejszej umowy, zmiana cen następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego
zmieniającego stawkę, tj. wynagrodzenie podlega automatycznie zmianie
odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą
w chwili powstania obowiązku podatkowego, przy czym cena netto pozostaje bez
zmian”?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że ust. 1 podpunkt a) w § 10 otrzymuje następujące brzmienie:
„Zmiany stawki podatku VAT. W przypadku zmian stawki podatku VAT w ramach
niniejszej umowy, zmiana cen następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego
zmieniającego stawkę, tj. wynagrodzenie podlega automatycznie zmianie odpowiednio o
kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania
obowiązku podatkowego, przy czym cena netto pozostaje bez zmian
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku, wyznacza nowy termin:
 Składania ofert na dzień 6 grudnia 2021 r., do godz. 9:30,
 Otwarcia ofert na dzień 6 grudnia 2021 r., o godz. 10:15.
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