
 

 

 

 

EZ.272.010.2021 

EZ/653/21 

 

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do postępowania prowadzonego w trybie

leczniczych p/bakteryjnych, p/wirusowych, p/grzybiczych i środków kontrastowych 

   

  Dyrekcja Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka 
ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z powyższym zgodnie z art. 135 i 137
Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 
 
Pytanie 1 
Dotyczy Zadania 33 
„Dotyczy pakiet 33 poz. nr 2 (Iodised Oil Fluid) Jako
nowego pakietu co pozwoli nam na złożenie Państwu atrakcyjnej oferty w ramach przyjętego kryterium oceny
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 2 
“Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów 
drażetki i odwrotnie, fiolki na ampułki lub ampułko
uwzględniających konkretne wymiary tabletek
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu. Zaoferowanie równoważnych postaci preparatów zostało 
określone w Rozdz. III pkt 5 SWZ. 
 
Pytanie 3 
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu. Zaoferowanie równoważnych postaci preparatów zostało 
określone w Rozdz. III pkt 5 SWZ. 
 
Pytanie 4 
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu. Zaoferowanie równoważnych postaci preparatów zostało 
określone w Rozdz. III pkt 5 SWZ. 
 
Pytanie 5 
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań (tabletek, ampułek, kilogramów itp.) celem przedstawienia oferty 
korzystniejszej cenowo? Jeśli tak to prosimy o podanie w jaki sposób przeliczyć ilość opakowań handlowych (czy podać pełne il
opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?”
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający określił powyższą kwestię w Zał. Nr 2 Formularz cenowy i jej nie 
zmienia. Poniżej treść zapisu: 
„* Zamawiający dopuszcza opakowania o innej ilości sztuk w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. 
Wówczas ilość sztuk i opakowań należy przeliczyć i wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na ilości 
oferowane i podać cenę opakowania jednostkowego. 
Z zastrzeżeniem,  iż  Wykonawca nie może zaoferować takiej wielkości opakowania, która spowoduje zaoferowanie ilości 
opakowań jednostkowych (przeliczonej do 2 miejsc po przecinku) mniejszej niż 1 (0,01 
mieć możliwość zakupu z zawartej umowy poprzetargowej przynajmniej 1 opakowania.
 

 

Sporządziła: Elżbieta Borowik
Sprawdziła: Zofia Dombrowska

 

 

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

leczniczych p/bakteryjnych, p/wirusowych, p/grzybiczych i środków kontrastowych (sygnatura sprawy:

Dyrekcja Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej
złożone pytania. W związku z powyższym zgodnie z art. 135 i 137 ustawy Prawo zamówień publicznych 

wraz z wyjaśnieniami treści SWZ: 

(Iodised Oil Fluid) Jako dystrybutor produktu firmy Guerbet uprzejmie proszę o wydzielenie pozycji do 
nam na złożenie Państwu atrakcyjnej oferty w ramach przyjętego kryterium oceny

zgody. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub 
drażetki i odwrotnie, fiolki na ampułki lub ampułko-strzykawki i odwrotnie? Zapytanie o zmianę postaci nie dotyczy
uwzględniających konkretne wymiary tabletek” 

dopuszcza lecz nie czyni wymogu. Zaoferowanie równoważnych postaci preparatów zostało 

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane i odwrotnie?”

dopuszcza lecz nie czyni wymogu. Zaoferowanie równoważnych postaci preparatów zostało 

zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – fiolka na butelkę/flakon  i odwrotnie?

dopuszcza lecz nie czyni wymogu. Zaoferowanie równoważnych postaci preparatów zostało 

Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań (tabletek, ampułek, kilogramów itp.) celem przedstawienia oferty 
korzystniejszej cenowo? Jeśli tak to prosimy o podanie w jaki sposób przeliczyć ilość opakowań handlowych (czy podać pełne il

ń zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?” 

Zamawiający określił powyższą kwestię w Zał. Nr 2 Formularz cenowy i jej nie 

* Zamawiający dopuszcza opakowania o innej ilości sztuk w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. 
Wówczas ilość sztuk i opakowań należy przeliczyć i wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na ilości 

nia jednostkowego.  
Z zastrzeżeniem,  iż  Wykonawca nie może zaoferować takiej wielkości opakowania, która spowoduje zaoferowanie ilości 
opakowań jednostkowych (przeliczonej do 2 miejsc po przecinku) mniejszej niż 1 (0,01 – 0,99), gdyż Zamawiający musi 

ć możliwość zakupu z zawartej umowy poprzetargowej przynajmniej 1 opakowania.” 

Borowik 
Zofia Dombrowska 

 

Wrocław, dnia 01.12.2021r. 

rzetargu nieograniczonego na dostawy produktów 

(sygnatura sprawy: EZ/792/101/21) 

Medycyny Ratunkowej, informuje, że do 
ustawy Prawo zamówień publicznych 

dystrybutor produktu firmy Guerbet uprzejmie proszę o wydzielenie pozycji do 
nam na złożenie Państwu atrakcyjnej oferty w ramach przyjętego kryterium oceny” 

tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub 
strzykawki i odwrotnie? Zapytanie o zmianę postaci nie dotyczy pozycji 

dopuszcza lecz nie czyni wymogu. Zaoferowanie równoważnych postaci preparatów zostało 

tabletki na tabletki powlekane i odwrotnie?” 

dopuszcza lecz nie czyni wymogu. Zaoferowanie równoważnych postaci preparatów zostało 

fiolka na butelkę/flakon  i odwrotnie? 

dopuszcza lecz nie czyni wymogu. Zaoferowanie równoważnych postaci preparatów zostało 

Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań (tabletek, ampułek, kilogramów itp.) celem przedstawienia oferty 
korzystniejszej cenowo? Jeśli tak to prosimy o podanie w jaki sposób przeliczyć ilość opakowań handlowych (czy podać pełne ilości 

Zamawiający określił powyższą kwestię w Zał. Nr 2 Formularz cenowy i jej nie 

* Zamawiający dopuszcza opakowania o innej ilości sztuk w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. 
Wówczas ilość sztuk i opakowań należy przeliczyć i wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na ilości 

Z zastrzeżeniem,  iż  Wykonawca nie może zaoferować takiej wielkości opakowania, która spowoduje zaoferowanie ilości 
0,99), gdyż Zamawiający musi 



 

 

 

Pytanie 6 
„Czy Zamawiający dopuszcza wycenę produktów dostępnych na jednorazowe zezwolenie MZ? (w sytuacji jeśli aktualnie tylko takie  
produkty są dostępne na rynku)” 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę produktów dostępnych na jednorazowe zezwolenie MZ.
 
Pytanie 7 
„Czy w przypadku gdy jednostką miary jest sztuka, kg,
opakowanie?” 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający określił powyższą kwestię w Zał. Nr 2 Formularz cenowy i jej nie 

zmienia. Jednostką miary jest opakowanie. Wykonawca wypełnia m.in. kolumnę 9
op.j. zamówienia podstawowego*”, gdzie *
„* Zamawiający dopuszcza opakowania o innej ilości sztuk w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. 
Wówczas ilość sztuk i opakowań należy przeliczyć i wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na ilości 
oferowane i podać cenę opakowania jednostkowego. 
Z zastrzeżeniem,  iż  Wykonawca nie może zaoferować takiej wielkości opakowania, która spowoduje zaoferowanie ilości 
opakowań jednostkowych (przeliczonej do 2 miejsc po przecinku) mniejszej niż 1 (0,01 
mieć możliwość zakupu z zawartej umowy poprzetargowej przynajmniej 1 opakowania.
 
Pytanie 8 
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań płynów, syropów, maści, kremów itp. celem zaproponowania oferty 
korzystniejszej cenowo (przeliczenie ilości opakowań miałoby miejsce w oparciu o mg, ml itp.)
 
Odpowiedź: Tak. Zamawiający określił powyższą kwestię w Zał. Nr 2 Formularz cenowy i jej nie zmienia. Jednostką miary 
jest opakowanie. Wykonawca wypełnia m.in. kolumnę 9
podstawowego*”, gdzie * oznacza:  
„* Zamawiający dopuszcza opakowania o innej ilości sztuk w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. 
Wówczas ilość sztuk i opakowań należy przeliczyć i wpisać z d
oferowane i podać cenę opakowania jednostkowego. 
Z zastrzeżeniem,  iż  Wykonawca nie może zaoferować takiej wielkości opakowania, która spowoduje zaoferowanie ilości 
opakowań jednostkowych (przeliczonej do 2 miejsc po przecinku) mniejszej niż 1 (0,01 
mieć możliwość zakupu z zawartej umowy poprzetargowej przynajmniej 1 opakowania.
 
Pytanie 9 
Dotyczy Zał. nr 3 § 4 Wzór umowy 
„W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy 
o wprowadzenie w § 4 ust. 5 projektu umowy 5 dniowego ter

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 10 
Dotyczy Zał. nr 3 § 10 Wzór umowy 
„Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie 
zapisów § 10 ust. 1: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: a) w wysokości 0,
niezrealizowanej w terminie części dostawy produktów będących przedmiotem umowy, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu 
przedmiotu umowy w postaci dostawy produktów w terminie określonym w § 3 ust. 2, począwszy od dnia następującego po upływie 
terminu do dnia zrealizowania dostawy wraz z obowią
brutto niezrealizowanej w terminie części dostawy”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 11 
Dotyczy Zał. nr 3 § 10 Wzór umowy 

 

Sporządziła: Elżbieta Borowik
Sprawdziła: Zofia Dombrowska

 

Czy Zamawiający dopuszcza wycenę produktów dostępnych na jednorazowe zezwolenie MZ? (w sytuacji jeśli aktualnie tylko takie  

dopuszcza wycenę produktów dostępnych na jednorazowe zezwolenie MZ.

Czy w przypadku gdy jednostką miary jest sztuka, kg, g, fiol, but, amp itd. Zamawiający wyrazi

Zamawiający określił powyższą kwestię w Zał. Nr 2 Formularz cenowy i jej nie 

Jednostką miary jest opakowanie. Wykonawca wypełnia m.in. kolumnę 9 „Zaof. ilość 
* oznacza:  

* Zamawiający dopuszcza opakowania o innej ilości sztuk w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. 
Wówczas ilość sztuk i opakowań należy przeliczyć i wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na ilości 

i podać cenę opakowania jednostkowego.  
Z zastrzeżeniem,  iż  Wykonawca nie może zaoferować takiej wielkości opakowania, która spowoduje zaoferowanie ilości 
opakowań jednostkowych (przeliczonej do 2 miejsc po przecinku) mniejszej niż 1 (0,01 – 0,99), gdyż 
mieć możliwość zakupu z zawartej umowy poprzetargowej przynajmniej 1 opakowania.” 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań płynów, syropów, maści, kremów itp. celem zaproponowania oferty 
(przeliczenie ilości opakowań miałoby miejsce w oparciu o mg, ml itp.)” 

Tak. Zamawiający określił powyższą kwestię w Zał. Nr 2 Formularz cenowy i jej nie zmienia. Jednostką miary 
jest opakowanie. Wykonawca wypełnia m.in. kolumnę 9 „Zaof. ilość w op. j.*” i 10 „

* Zamawiający dopuszcza opakowania o innej ilości sztuk w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. 
Wówczas ilość sztuk i opakowań należy przeliczyć i wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na ilości 
oferowane i podać cenę opakowania jednostkowego.  
Z zastrzeżeniem,  iż  Wykonawca nie może zaoferować takiej wielkości opakowania, która spowoduje zaoferowanie ilości 

o 2 miejsc po przecinku) mniejszej niż 1 (0,01 – 0,99), gdyż Zamawiający musi 
mieć możliwość zakupu z zawartej umowy poprzetargowej przynajmniej 1 opakowania.” 

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy 
o wprowadzenie w § 4 ust. 5 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji”. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

„Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie 
§ 10 ust. 1: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: a) w wysokości 0,

dostawy produktów będących przedmiotem umowy, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu 
przedmiotu umowy w postaci dostawy produktów w terminie określonym w § 3 ust. 2, począwszy od dnia następującego po upływie 
terminu do dnia zrealizowania dostawy wraz z obowiązkami wynikającymi z § 3 ust. 2 umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości 
brutto niezrealizowanej w terminie części dostawy” 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Borowik 
Zofia Dombrowska 

 

Czy Zamawiający dopuszcza wycenę produktów dostępnych na jednorazowe zezwolenie MZ? (w sytuacji jeśli aktualnie tylko takie  

dopuszcza wycenę produktów dostępnych na jednorazowe zezwolenie MZ. 

g, fiol, but, amp itd. Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za 

Zamawiający określił powyższą kwestię w Zał. Nr 2 Formularz cenowy i jej nie 

Zaof. ilość w op. j.*” i 10 „Zaof. ilość 

* Zamawiający dopuszcza opakowania o innej ilości sztuk w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. 
Wówczas ilość sztuk i opakowań należy przeliczyć i wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na ilości 

Z zastrzeżeniem,  iż  Wykonawca nie może zaoferować takiej wielkości opakowania, która spowoduje zaoferowanie ilości 
0,99), gdyż Zamawiający musi 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań płynów, syropów, maści, kremów itp. celem zaproponowania oferty 

Tak. Zamawiający określił powyższą kwestię w Zał. Nr 2 Formularz cenowy i jej nie zmienia. Jednostką miary 
„Zaof. ilość op.j. zamówienia 

* Zamawiający dopuszcza opakowania o innej ilości sztuk w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. 
okładnością do dwóch miejsc po przecinku na ilości 

Z zastrzeżeniem,  iż  Wykonawca nie może zaoferować takiej wielkości opakowania, która spowoduje zaoferowanie ilości 
0,99), gdyż Zamawiający musi 

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy  

„Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie 
§ 10 ust. 1: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: a) w wysokości 0,2% wartości brutto 

dostawy produktów będących przedmiotem umowy, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu 
przedmiotu umowy w postaci dostawy produktów w terminie określonym w § 3 ust. 2, począwszy od dnia następującego po upływie 

jednak nie więcej niż 10% wartości 



 

 

 

„Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie 
zapisów § 10 ust. 1: b) w wysokości 0,2% wartości brutto niezrealizowanej w terminie 
przedmiotem umowy, za każdą godzinę zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w postaci dostawy produktów w terminie 
określonym w § 3 ust. 3, począwszy od godziny następującej po upływie terminu do dnia zrealizowania dostawy wraz z 
obowiązkami wynikającymi z § 3 ust. 3 umowy, 
dostawy” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 12 
Dotyczy Zał. nr 3 § 10 Wzór umowy 
„Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie 
zapisów § 10 ust. 1: c) w wysokości 0,1% wartości brutto produktu będącego przedmiotem umowy, za każdy dzień zwłoki w 
wykonaniu zobowiązań wskazanych w § 3 ust. 12 i 13, począwszy od dnia następującego po upływie terminu do wykonania 
zobowiązania do dnia wykonania zobowiązania, 
umowy” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody
 
Pytanie 13 
Dotyczy Zał. nr 3 § 10 Wzór umowy 
„Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie 
zapisów § 10 ust. 1: d) w wysokości 0,2% wartości brutto produktów będących przedmiotem 
każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań wynikających z gwarancji i rękojmi, począwszy od dnia następującego po upływie 
terminu do wykonania zobowiązania do dnia wykonania zobowiązania; przed naliczeniem kary umownej 
wezwie Wykonawcę do prawidłowego wykonania umowy,
dotyczy reklamacja” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 14 
Dotyczy Zał. nr 3 § 10 Wzór umowy 
„Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie 
zapisów § 10 ust. 1: e) w wysokości 10% wartości 
Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 15 
Dotyczy Zał. nr 3 Wzór umowy 
„Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not 
obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e
wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
platforma elektronicznego fakturowania § 8 pkt 1 
 
 
Jeśli Zamawiający zmieni opis przedmiotu zamówienia z
złożyć z naniesioną poprawką. Niedopuszczalne jest, by opis oferowanego przedmiotu zamówienia był inny niż miałby być 
realizowany. 

 

Sporządziła: Elżbieta Borowik
Sprawdziła: Zofia Dombrowska

 

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie 
§ 10 ust. 1: b) w wysokości 0,2% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części

każdą godzinę zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w postaci dostawy produktów w terminie 
określonym w § 3 ust. 3, począwszy od godziny następującej po upływie terminu do dnia zrealizowania dostawy wraz z 
obowiązkami wynikającymi z § 3 ust. 3 umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie 
§ 10 ust. 1: c) w wysokości 0,1% wartości brutto produktu będącego przedmiotem umowy, za każdy dzień zwłoki w 

kazanych w § 3 ust. 12 i 13, począwszy od dnia następującego po upływie terminu do wykonania 
zobowiązania do dnia wykonania zobowiązania, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto produktu będącego przedmiotem 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie 
§ 10 ust. 1: d) w wysokości 0,2% wartości brutto produktów będących przedmiotem umowy, których dotyczy reklamacja, za 

każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań wynikających z gwarancji i rękojmi, począwszy od dnia następującego po upływie 
terminu do wykonania zobowiązania do dnia wykonania zobowiązania; przed naliczeniem kary umownej 
wezwie Wykonawcę do prawidłowego wykonania umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie 
§ 10 ust. 1: e) w wysokości 10% wartości brutto części przedmiotu umowy, wskazanej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, jeżeli 

odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not 
obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e

mail Wykonawcy?” 

Zamawiający nie wyraża zgody. Do przesyłania elektronicznie faktur w formacie ustrukturyzowanym s
platforma elektronicznego fakturowania § 8 pkt 1 wzoru umowy. 

opis przedmiotu zamówienia zawarty w „Formularzu cenowym” bądź „Ofercie Wykonawcy” ofertę należy 
złożyć z naniesioną poprawką. Niedopuszczalne jest, by opis oferowanego przedmiotu zamówienia był inny niż miałby być 
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Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie 
części dostawy produktów będących 

każdą godzinę zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w postaci dostawy produktów w terminie 
określonym w § 3 ust. 3, począwszy od godziny następującej po upływie terminu do dnia zrealizowania dostawy wraz z 

nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części 

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie 
§ 10 ust. 1: c) w wysokości 0,1% wartości brutto produktu będącego przedmiotem umowy, za każdy dzień zwłoki w 

kazanych w § 3 ust. 12 i 13, począwszy od dnia następującego po upływie terminu do wykonania 
produktu będącego przedmiotem 

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie 
umowy, których dotyczy reklamacja, za 

każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań wynikających z gwarancji i rękojmi, począwszy od dnia następującego po upływie 
terminu do wykonania zobowiązania do dnia wykonania zobowiązania; przed naliczeniem kary umownej z tego tytułu Zamawiający 

jednak nie więcej niż 10% wartości brutto produktów których 

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie 
przedmiotu umowy, wskazanej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, jeżeli 

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not 
obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze 

r w formacie ustrukturyzowanym służy 

bądź „Ofercie Wykonawcy” ofertę należy 
złożyć z naniesioną poprawką. Niedopuszczalne jest, by opis oferowanego przedmiotu zamówienia był inny niż miałby być 


