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Pytanie nr 1 
dot. wzoru umowy, §3, ust. 2 
Prosimy o wydłuŜenie terminu dostaw cząstkowych do 3 dni roboczych od daty otrzymania 
kaŜdorazowego zamówienia. 
 
ZAMAWIAJĄCY WYRAśA ZGODĘ 
 
Pytanie nr 2 
dot. wzoru umowy, §3, ust. 4 

Prosimy o wydłuŜenie terminu uzupełniania braków i wymiany uszkodzonych na 
pełnowartościowe w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o niezgodności lub braku. 

 
ZAMAWIAJĄCY WYRAśA ZGODĘ 
 
Pytanie nr 3 

Czy dla pakietu 1 Zamawiający zrezygnuje z wymogu wniesienia zabezpieczenia naleŜytego 

wykonania umowy z uwagi na asortyment zawarty w tym pakiecie tj. sprzęt eksploatacyjny w większości 

jednorazowego uŜytku. Tego typu zabezpieczenia są zazwyczaj stosowane w postępowaniach, których 

przedmiotem zamówienia jest sprzęt inwestycyjny. 

 

ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAśA ZGODY 

 

Pytanie nr 4 

           Czy Zamawiający w pozycji 1 Pakietu 1 dopuści zaoferowanie klipsownicy o szerokości  
rozwarcia klipsa 12 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem. 
 
ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAśA ZGODY, ZGODNIE Z SIWZ 
 
Pytanie nr 5 

Czy Zamawiający w pozycji 2 Pakietu 1 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy drutu 0,41 mm, 
długość narzędzia 2400 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem. 

 
ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAśA ZGODY, ZGODNIE Z SIWZ 

 
Pytanie nr 6 

Czy Zamawiający w pozycji 3 Pakietu 1 dopuści zaoferowanie pętli 15 mm, pozostałe parametry 
zgodne z opisem. 

 
 
ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAśA ZGODY, ZGODNIE Z SIWZ 
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Pytanie nr 7 
Czy Zamawiający w pozycji 4 Pakietu 1 dopuści zaoferowanie pętli 25 mm, pozostałe parametry 

zgodne z opisem. 
 
ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAśA ZGODY, ZGODNIE Z SIWZ 

 
Pytanie nr 8 

Czy Zamawiający w pozycji 5 Pakietu 1 dopuści zaoferowanie szczypiec o pojemności 4,72 mm3, 
rozwarcie 6,3 mm, sterylizowanych tlenkiem etylenu, pozostałe parametry zgodne z opisem. 
 
ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAśA ZGODY, ZGODNIE Z SIWZ 
 
Pytanie nr 9 

Czy Zamawiający w pozycji 7 Pakietu 1 dopuści zaoferowanie szczotek o długości włosia 20 mm, 
długość robocza 2300 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem. 

 
ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAśA ZGODY, ZGODNIE Z SIWZ 
 
Pytanie nr 10 

Czy Zamawiający w pozycji 2 Pakietu 1 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy drutu 0,36 mm, 
długość narzędzia 2400 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem. 

 
ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAśA ZGODY, ZGODNIE Z SIWZ 
 
Pytanie nr 11 

Pytanie dot. §2. ust. 2 

Prosimy o wprowadzenie minimalnego poziomu dostaw, do których zamówienia Odbiorca będzie 
zobowiązany w trakcie trwania umowy. Proponowane brzmienie §2 ust. 2:„Odbiorcy przysługuje 
moŜliwość dokonania zmniejszenia lub zwiększenia ilości zapotrzebowania, które zostało określone w 
Załączniku nr 1, zaleŜnie od potrzeb Odbiorcy. W przypadku zmniejszenia zapotrzebowania Odbiorca 
zobowiązany będzie do realizacji nie mniej niŜ 80% wartości określonych w Załączniku nr 1 dla 
poszczególnych rodzajów asortymentu. Zwiększenie asortymentu następować będzie na podstawie 
składanych prze Odbiorcą zamówień, o których mowa w §3 ust. 1.” 

 
ZAMAWIAJĄCY WYRAśA ZGODĘ NA 50%  i następujący zapis…”Odbiorcy przysługuje moŜliwość 
dokonania zmniejszenia lub zwiększenia ilości zapotrzebowania, które zostało określone w załączniku 
nr 1, zaleŜnie od potrzeb Odbiorcy. Zwiększenie asortymentu następować będzie podstawie składanych 
przez Odbiorcę zamówień, o których mowa w §3 ust. 1.” Zmniejszenie asortymentu nie moŜe 
przekroczyć 50% całkowitej wartości umowy. 
 
Pytanie nr 12 
 
Pytanie dot. §3. ust. 1 

Prosimy o wprowadzenie moŜliwości odmowy realizacji zamówienia w przypadku złoŜenia przez 
Odbiorcę zamówienia przekraczającego szacunkowe wartości wskazane w załączniku nr 1. 
Proponowane brzmienie §3 ust. 1:„Dostawy będą realizowane przez Dostawcę sukcesywnie w 
terminach ustalonych przez Odbiorcę, na podstawie zamówień, w zaleŜności od potrzeb Odbiorcy. 
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Dostawca uprawniony jest do odmowy realizacji zamówień lub zaproponowania innego terminu dostawy 
w przypadku, w którym łączna liczba asortymentu danego rodzaju zamówionego przez Odbiorcę  
w trakcie trwania umowy przekroczy wartości wskazane w załączniku nr 1.” 

 
ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAśA ZGODY 

 
Pytanie nr 13 
 
Pytanie dot. §3. 

Prosimy o wprowadzenie moŜliwości odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia 
przyczyn niezaleŜnych od Dostawcy, takich jak wycofanie produktu z obrotu. Proponowane brzmienie 
§3 ust. 5:„5. Dostawca uprawniony jest do odmowy realizacji zamówienia lub zaproponowania innego 
terminu dostawy w przypadku, w  którym dostarczenie przedmiotu zamówienia jest niemoŜliwe z 
przyczyn niezaleŜnych od Dostawcy, w szczególności takich jak wycofanie produktu z obrotu przez jego 
wytwórcę lub właściwe organy administracji publicznej.” 

 
ZAMAWIAJĄCY WYRAśA ZGODĘ 

 
Pytanie nr 14 
 
Pytanie dot. § 4. ust. 1 

Prosimy o doprecyzowanie, Ŝe naleŜność za dostarczony towar będzie płatna przez Odbiorcę, 
nie przez Dostawcę. 

 
ZAMAWIAJĄCY WYRAśA ZGODĘ. 

 
Pytanie nr 15 
 
Pytanie dot. § 4. ust. 3 

Prosimy o doprecyzowanie, Ŝe uprawnienie do naliczenia odsetek przysługuje Dostawcy, nie 
Odbiorcy. 
 
ZAMAWIJĄCY WYRAśA ZGODĘ 
 
Pytanie nr 16 
 
Pytanie dot. § 4. ust. 4 

Czy Odbiorca zgodzi się na automatyczną zmianę ceny w przypadku zmiany stawki VAT, bez 
konieczności podpisywania odrębnego aneksu? Proponowane brzmienie §4 ust. 4: 

„Strony dopuszczają w terminie realizacji umowy zmianę cen asortymentu w związku ze zmianą 
odpowiedniej stawki podatku VAT. Cena brutto asortymentu, wskazana w załączniku nr 1 do niniejszej 
umowy, ulega automatycznej zmianie w zakresie wynikającym ze zmiany odpowiedniej stawki podatku 
VAT. Zmiana ceny brutto asortymentu następuje z dniem wejście w Ŝycie zmienionej stawki podatku 
VAT. Przy zmianie stawki podatku VAT ulegną wyłącznie zmianie ceny brutto, cena netto pozostanie 
bez zmian.” 

 
ZAMAWIAJĄCY WYRAśA ZGODĘ 
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Pytanie nr 17 
 
Pytanie dot. §7. ust. 2 

Czy Odbiorca zgodzi się na doprecyzowanie § 7. ust. 2 zgodnie z poniŜszym brzmieniem? 
 „W przypadku raŜącej zwłoki lub zawinionego niezrealizowania dostawy przedmiotu umowy przez 

Dostawcę umowa moŜe być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, na podstawie pisemnego 
powiadomienia, po bezskutecznym wezwaniu Dostawcy do realizacji przedmiotu dostawy w 
dodatkowym terminie 2 dni roboczych.”  

 
ZAMAWIAJĄCY WYRAśA ZGODĘ 
 
Pytanie nr 18 
 
Pytanie dot. § 4. ust. 3 

Prosimy o potwierdzenie, Ŝe przedstawiciel Odbiorcy uprawniony jest do składania oraz odbioru 
zamówień. JeŜeli zamówienia mieliby składać inni przedstawiciele personelu Odbiorcy, prosimy o 
wskazanie tego w treści umowy. 

 
ZAMAWIAJĄCY POTWIERDZA, śE PRZEDSTAWICIEL ODBIORCY UPRAWNIONY JEST DO 
SKŁADANIA ORAZ ODBIORU ZAMÓWIEŃ. 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


