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W S Z Y S C Y 
 
dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu  
nieograniczonego na sukcesywną dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby 
Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. 

 
Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z 
wyjaśnieniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
 
Pytanie nr 1- Pakiet 7 poz.1-2 
Czy Zamawiający może potwierdzić, że nastąpiła omyłka w opisie przedmiotu zamówienia i 
poprzez stwierdzenie „elastyna” miał na myśli wymóg, by elektrody były elastyczne?  
Odp. Tak, wystąpiła omyłka pisarska. Zamiast „elastyna” ma być elastyczna. 
Pytanie nr 2 - Pakiet 7 poz.1-2 
Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania 
zawierającego 50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do 
czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane 
rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej. 
Odp. Dopuszcza się podanie ceny za opakowanie op. – 50 szt. z jednoczesnym 
przeliczeniem wymaganych ilości. 
Pytanie nr 3 - Pakiet 7 poz.1 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod z żelem 
stałym. Pozostałe parametry bez zmian. 
Odp. Nie dopuszcza się. Parametry zgodnie z SIWZ. 
Pytanie nr 4 - Projekt umowy – par. 1 ust. 5, par. 9 ust. ust. 2 pkt. 4) 
Prosimy o wykreślnie par. 1 ust. 5, par. 9 ust. ust. 2 pkt. 4) z projektu umowy. Proponowany 
zapis umowny stanowi obejście art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych zakazującego jakichkolwiek zmian umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Niedopuszczalne jest wymaganie od 
Wykonawcy, aby był przygotowany na zmianę ilości poszczególnych pozycji towaru, czyli 
przedmiotu zamówienia (a tym samym zmianę umowy), w sposób zależny jedynie od woli 
Zamawiającego. SIWZ zawiera bowiem, stosownie do art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp opis 
przedmiotu zamówienia, stanowiącego integralna część umowy o zamówienie, i wykonawca 
składa ofertę, która jest związany, tylko w zakresie tak opisanego przedmiotu. Tylko w ten 
sposób wykonawca, znając przedmiot zamówienia, tj. poszczególne pozycje towaru i ich ilość, 
może prawidłowo przygotować i skalkulować ofertę. Zamawiający oczekując od wykonawcy 
pełnej gotowości na zmianę przedmiotu zamówienia, tj. ilości poszczególnych pozycji towaru, 
według własnego uznania, samowolnie ingeruje w treść umowy (zmienia jej przedmiot), co 
jest niedopuszczalne w świetle art. 144 pzp. 
Odp. Postanowienia umowy pozostają bez zmian. Jednocześnie informuję, iż z uwagi na 
charakter zamówienia, Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć ilości 
hospitalizowanych pacjentów, jak również jaki sprzęt medyczny jednorazowego użytku 
będzie niezbędny w trakcie hospitalizacji. Zatem Zamawiający w siwz podał maksymalną 
ilość poszczególnych produktów, zastrzegając sobie w ten sposób prawo realizowania 
zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków 
oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, określając 
jednocześnie, iż zmniejszenie ilości zamówionego asortymentu nie przekroczy 20% 
całości zamówienia. W związku z powyższym, określił również iż zakupy dokonywane w 
trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od 
podanych w kalkulacji oferty, jednakże łączna wartość dostaw nie przekroczy całkowitej 
wartości oferty wykonawcy w danym pakiecie. Zamawiający uwzględnił powyższe 
zarówno w opisie przedmiotu zamówienia pkt 3 siwz ( w tym także we wzorze umowy) 
jak również w ogłoszeniu o zamówieniu. Ponadto wypełniając  dyspozycję art. 144 ust.1 
pkt 1 ustawy pzp (znowelizowanej w dniu 28 lipca 2016 r.) Zamawiający przewidział 



możliwość takiej zmiany oraz określił charakter i warunki wprowadzenia zmian ( wzór 
umowy par. 9 ust. ust. 2 pkt. 4). 

Pytanie nr 5- Projekt umowy – par. 4 ust. 2  
Prosimy o podanie maksymalnej liczby dostaw w miesiącu – informacja ta ma kluczowe 
znaczenie dla skalkulowania ceny oferty i tym samym stanowi niezbędny element opisu 
przedmiotu zamówienia. 
Odp. Z uwagi na charakter zamówienia, Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć 
ilości hospitalizowanych pacjentów, jak również jaki sprzęt medyczny 
jednorazowego użytku będzie niezbędny w trakcie hospitalizacji stąd nie jest w 
stanie określić maksymalnych dostaw w miesiącu.  
Pytanie nr 6- Projekt umowy – par. 6 ust. 3  
Prosimy o wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji i wymianu towaru na wolny od wad do 
5-7 dni. Termin 2 dni rob. jest trudny do dochowania z uwagi na charakter procedur 
reklamacyjnych – przed uznaniem reklamacji istnieje konieczność zbadania towaru pod kątem 
jej zasadności. Pozostawienie zapisu w obecnym brzmieniu może budzić wątpliwości co do 
jego skuteczności w świetle obowiązujących przepisów prawa (świadczenie niemożliwe – 
zgodnie z art. 387 § 1 kodeksu cywilnego umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna). 
Odp. Postanowienia umowy pozostają bez zmian. 
Pytanie nr 7 - Projekt umowy – par. 8 ust. 2 pkt. a)  
Wnosimy o zmniejszenie kary w przypadku opóźnienia realizacji dostawy przedmiotu umowy 
jak wygórowanej i niewspółmiernie wysokiej do poziomu 0,5% wartości brutto towaru 
objętego opóźnieniem za każdy dzień opóźnienia. 
Odp.: Postanowienia umowy pozostają bez zmian.  
Pytanie nr 8- Projekt umowy – par. 8 ust. 6 
Prosimy o odniesienie kary umownej do wartości brutto części umowy pozostałej do realizacji. 
Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi jak w par. 8 ust. 6 projektu 
umowy stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu 
Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798)  “Kara umowna – jako rażąco 
wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W 
przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) 
- prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”. 
Odp. Postanowienia umowy pozostają bez zmian. 
Pytanie nr 9 - Projekt umowy – par. 8 ust. 6 
Wnosimy o zmniejszenie kary za odstąpienie od umowy jak wygórowanej niewspółmiernie 
wysokiej do poziomu 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy. 
Odp. Postanowienia umowy pozostają bez zmian. 
Pytanie nr 10 - Pakiet 5, poz. 1 i 2 
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie przedłużacza do pomp z drenem o średnicy 
wewnętrznej 1,2 mm. 
Odp. Nie dopuszcza się. Zamawiający wymaga przedłużacza do pomp z drenem o 
średnicy wewnętrznej 1,24 mm. 
Pytanie nr 11 - Pakiet 5, poz. 1 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie przedłużacza do pomp infuzyjnych bursztynowego 
1,5m jałowy, niepyrogenny, nietoksyczny. 
Odp. Tak, pod warunkiem że nie przepuszcza światła. 
Pytanie nr 12 - Pakiet 11, poz. 1 
Czy Zamawiający wymaga przyrządu bez ftalanów wraz z oznaczeniem na opakowaniu 
jednostkowym w języku polskim: „nie zawiera ftalanów”? 
Odp. Tak. 
Pytanie nr 13 - Pakiet 11, poz. 1 
Proszę o dopuszczenie przyrządów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. 
Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, 
dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym 
przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC. 
Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. 
Pytanie nr 14 - Pakiet 11, poz. 2 
Wnioskujemy o dopuszczenie przyrządów do podawania płynów infuzyjnych wykonanych 
zgodnie z normą PN-EN ISO 8536-4:2013-06, określającą wymagania dotyczące zestawów 
jednorazowego użytku do infuzji do podawania grawitacyjnego, do użytku medycznego, w 
celu zapewnienia ich kompatybilności z pojemnikami na płyny infuzyjne i z wyposażeniem do 
podawania dożylnego, który charakteryzuje się komorą kroplową o długości 62 mm (część 
przeźroczysta 55mm), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), 



igła biorcza dwukanałowa. Zacisk wyposażony w uchwyt na dren, filtr o średnicy oczek 15µm,  
opakowanie folia-papier, sterylny. Długość drenu 150cm. 
Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. 
Pytanie nr 15 - Pakiet 11, poz. 2 
Proszę o dopuszczenie przyrządów z igłą biorczą dwukanałową, w opakowaniu typu folia? Jest 
ono szczelniejsze, lepiej chroniące niż folia-papier. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. 
Pytanie nr 16 - Pakiet 11, poz.1 
Czy  zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, 
niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd 
posiada ostra igła biorcza dwukanałowa, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym 
zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z  filtrem z PCV, dł. komory 
kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej ,rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z 
osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier 
–folia, sterylizowany tlenkiem etylenu 
Odp. Nie, komora kroplowa wolna od PCV. 
Pytanie nr 17 - Pakiet 11, poz.1 
Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z 
medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości 
wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi 
zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC. 
Odp. Nie, komora kroplowa wolna od PCV. 
Pytanie nr 18 - Pakiet 11, poz.1 
Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania krwii bez ftalanów z 
informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak 
zawartości ftalanów?  
Odp. Dopuszcza się, ale nie wymaga. 
Pytanie nr 19 - Pakiet 11, poz.1 
Czy zamawiający wymaga informacji na opakowaniu potwierdzających brak zawartości latexu 
oraz PHT, DEHP,BBP i DBP w postaci symbolu? 
Odp. Dopuszcza się, ale nie wymaga. 
Pytanie nr 20 - Pakiet 11, poz.1 
Czy zamawiający wymaga instrukcji użytkowania przyrządu TS w postaci piktogramów? 
Odp. Dopuszcza się, ale nie wymaga. 
Pytanie nr 21 - Pakiet 11, poz.1 
Czy zamawiający wymaga informacji na opakowaniu indywidualnym o metodzie sterylizacji, 
nr. Lot, dacie produkcji, terminu ważności oraz informacje o producencie? 
Odp. Dopuszcza się, ale nie wymaga. 
Pytanie nr 22 - Pakiet 11, poz.2 
Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, 
z ostra igłą biorcza dwukanałową - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany 
niebieską klapką - przezroczysta komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, wielkość 
komory ok.. 5,5 z filtrem   filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - 
łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - 
sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, bez zaczepu na dren? 
Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. 
Pytanie nr 23 - Pakiet 13, poz.1 
Czy zamawiający dopuści jednorazowy worek do dobowej zbiórki moczu z  bezzwrotnym 
zaworem T i łącznikiem schodkowym, długość drenu 90 cm, sterylizowany tlenkiem etylenu, 
wykonany z medycznego PCV, opakowanie indywidualne – foliowe, zbiorczo pakowany po 10 
szt., tylna ścianka worka mleczna ułatwiająca odczytanie pomiaru, skala co 100 ml? 
Odp. Tak, dopuszcza się. 
Pytanie nr 24 - Pakiet 13, poz.1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za opakowanie 10 szt. z przeliczeniem ilości z 
zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
Odp. Bez zmian - zgodnie z SIWZ. 
Pytanie nr 25 - Pakiet 13, poz.2 
Czy zamawiający dopuści jednorazowy worek do dobowej zbiórki moczu z  bezzwrotnym 
zaworem T i łącznikiem schodkowym, długość drenu 90 cm, sterylizowany tlenkiem etylenu, 
wykonany z medycznego PCV, opakowanie indywidualne – foliowe, zbiorczo pakowany po 10 
szt., tylna ścianka worka mleczna ułatwiająca odczytanie pomiaru, skala co 100 ml? 
Odp. Tak, dopuszcza się. 
Pytanie nr 26 - Pakiet 13, poz.2 



Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za opakowanie 10 szt. z przeliczeniem ilości z 
zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
Odp. Bez zmian - zgodnie z SIWZ. 
Pytanie nr 27 - Pakiet 13, poz.1,2 
Czy zamawiający wydzieli poz. 1-2, do osobnego pakietu? Zamawiający umożliwi w ten 
sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, 
a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość  
osiągnięcia niższych cen. 
Odp. Nie. 
Pytanie nr 28 - Pakiet 10,poz.15-17 
Czy zamawiający wydzieli poz. 15-17, do osobnego pakietu? Zamawiający umożliwi w ten 
sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, 
a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość  
osiągnięcia niższych cen. 
Odp. Nie. 
Pytanie nr 29 - Pakiet 10,poz.16 
Czy zamawiający dopuści maskę do podawania tlenu z drenem, typ prosty, wykonaną z 
nietoksycznego materiału PVC, indywidualnie pakowana, opakowanie PE (z instrukcją 
użytkowania ), rozmiary M-L, dren o przekroju prostym – długość 200 cm, sztywnik na nos, 
sterylna?  
Odp. Dopuszcza się, ale nie wymaga. 
Pytanie nr 30 - Pakiet 10, poz.17 
Czy zamawiający dopuści maskę z drenem 200 cm i nebulizatorem 6 ml, typ prosty, 
wykonaną z nietoksyczny materiału PVC, indywidualnie pakowana, opakowanie PE (z 
instrukcją użytkowania )? 
Odp. Odp. Dopuszcza się, ale nie wymaga. 
Pytanie nr 31 - Pakiet 14 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 14 sterylnego przyrządu Extra-
Spike Plus zielony do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów do / z fiolek i 
butelek, posiadający ostry kolec wprowadzony do fiolki lub butelki zabezpieczony sterylną 
osłonką końcówką Luer Lock osłoniętej komorą otwieraną i zamykaną jednoręcznie w formie 
zatrzaskowej, zintegrowany filtr przeciwbakteryjny (3µm) o dużej powierzchni, bez zastawki 
zwrotnej, który jest kompatybilny ze wszystkimi opakowaniami stojącymi dostępnymi na 
rynku polskim?  
Odp. Zgodnie z opisem Zamawiającego. Przyrząd musi posiadać zastawkę 
uniemożliwiającą wyciek płynu w pozycji odwróconej. 
Pytanie nr 32 - Pakiet 14 
Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie produktu równoważnego na następujących 
parametrach: Przyrząd do przygotowywania i pobierania leków z butelek, aplikator typu 
minispike do pobierania i przygotowywania leków. Przyrząd musi zawierać filtr antybakteryjny 
0,45 µm, posiadać nieruchomą osłonę zastawkę uniemożliwiającą wyciek płynu w pozycji 
odwróconej. Zawór bezigłowy pełniący rolę zastawki. 
Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. 
Pytanie nr 33 - Pakiet 14 
Zwracamy się do Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje by przyrząd do 
długotrwałego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych posiadał kolec wzdłużnie 
ścięty do połowy swojej długości umożliwiającym maksymalne pobranie leku z fiolki bez straty 
leku. 
Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. 
Pytanie nr 34 - Pakiet nr 11, pozycja 1 
Proszę o dopuszczenie przyrządów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV, 
Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy w całości były wolne od PCV, 
dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PCV, co stanowi zaprzeczenie logicznym 
przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PCV. 
Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. 
Pytanie nr 35 - Pakiet nr 11, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści przyrząd do transfuzji z komorą kroplową o długości całkowitej 95 
mm? 
Odp. Dopuszcza się. 
Pytanie nr 36 - Pakiet nr 11, pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą kroplową o 
długości całkowitej 60 mm, z regulatorem przepływu z zaczepem do umocowania końcówki 
drenu na bocznej powierzchni, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 



Odp. Dopuszcza się. 
Pytanie nr 37 - Dotyczy pakietu 8. 
Prosimy o informację, czy Zamawiający będzie wymagał, aby zestaw oddechowy 
zabezpieczony był kapturkiem, pozwalającym na zachowanie czystości mikrobiologicznej po 
podłączeniu układu do maszyny. Prosimy także o informację, czy Zamawiający będzie 
wymagał,  w zestawie z układem - adaptera, umożliwiającego, przy stosowaniu układów 
jednorurowych, wykonanie (zalecanego dla bezpieczeństwa pacjenta) testu szczelności 
zestawu oddechowego, pozwalającego na stwierdzenie całkowitej separacji linii wdechowej od 
wydechowej.  Szczelność zestawu potwierdzona wspomnianym wyżej testem gwarantuje brak 
mieszania się gazów wdechowych i wydechowych, co m.in. eliminuje wzrost stężenia Co2 w 
gazach wdechowych, a tym samym wpływa na jakość wentylacji pacjenta. 
Odp. Dopuszcza się, ale nie wymaga. 
Pytanie nr 38 - Dotyczy pakietu 6. 
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego pakietu pozycję: filtr bakteryjno-wirusowy, 
jednorazowy ze zintegrowanym na stałe ustnikiem, kompatybilny ze spirometrem 
MASTERSCOPE producenta Viasyus-Jaeger ( będącego na wyposażeniu Zamawiającego)? 
Odp. Nie. 
Pytanie nr 39 - Dotyczy pakietu 8. 
1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obwodu oddechowego z rurą wydechową do 
podłączenia do respiratora, rozciągliwą do 40 cm.  
Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. 
 2/Prosimy Zamawiającego o  doprecyzowanie czy oczekuje obwodów oddechowych o 
możliwości stosowania do 7 dni, czas użycia potwierdzony jest w instrukcji obsługi 
umieszczonej w opakowaniu jednostkowym? 
Odp. Dopuszcza się, ale nie wymaga. 
Pytanie nr 40 - Dotyczy pakietu 13 poz.3. 
1. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje systemu z portem do pobierania 
próbek wyposażonego w okienko podglądu, służące do kontroli obecności moczu i procesu 
pobierania próbek, tak jak obecnie z powodzeniem stosowany w Państwa Placówce? 
Odp. Dopuszcza się, ale nie wymaga. 
2. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zestaw ma posiadać komorę precyzyjnego 
pomiaru wyskalowaną linearnie od 1 do 40 ml co 1 ml, z cyfrowym oznaczeniem co 5 ml, 
komory pomiarowej od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml. 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie nr 41 - Dotyczy pakietu 14. 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aplikatora z filtrem bakteryjnym 0,2 mikrona, bez 
zastawki  z zatyczką portu domykaną ręcznie.  
Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. 
Pytanie nr 42 - Pakiet 8 
Prosimy o dopuszczenie do postępowania układu marki Rusch do respiratora, dwuświatłowy z 
pionową membraną o średnicy rury zewnętrznej 25mm, z kolankiem i portem kapno, 
jednorazowy, bez DEHP, spełniający pozostałe parametry.  
Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. 
Pytanie nr 43 - Pakiet 13 Poz. 3  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania zestawu marki Rusch do diurezy 
godzinowej o wymaganej pojemności bez zastawki przeciwzwrotnej w łączniku oraz z 
jednoświatłowym, przeźroczystym drenem, ze skalą co 1ml do 55ml. 
Odp. Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. 
Pytanie nr 44 -Ad par. 8 ust. 2 pkt. a) wzoru umowy 
Prosimy o zmianę wysokości kary umownej z 1 % na 0,2% wartości brutto niedostarczonej w 
terminie zamówionej partii, za każdy dzień zwłoki. 
Odp. Postanowienia umowy pozostają bez zmian. 
 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do 
siwz, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz 
termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. 
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