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WSZYSCY 

 

 
dotyczy: odpowiedzi na pytania do treści zaproszenia do składania ofert na sukcesywną dostawę 

jednorazowego sprzętu endoskopowego na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc 

„Odrodzenie” w Zakopanem  

 

 

W odpowiedzi na zapytania uprzejmie wyjaśniam, co następuje: 

 

Pytanie 1 

Dot. Pakietu nr 1, poz. 1: 

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie igły cytologicznej do transbrionchalnej biopsji 

aspiracyjnej w osłonie metalowej. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ 

Odp.: Nie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

 

 

Pytanie 2 

Dotyczy warunków umowy § 1 ust. 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 

„Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji poprzez ograniczenie wielkości zamówienia z 

zastrzeżeniem, iż zmniejszenie ilości zamówionego asortymentu nie przekroczy 15% w 

zakresie łącznej kwoty określonej w umowie, odpowiednio w danym pakiecie”? 

Odp.: Nie, postanowienia umowy pozostają bez zmian. 

 

 

Pytanie 3 

Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 

„Termin dostawy zamówionego towaru: do 6 dni roboczych od daty złożenia zamówienia”? 

Odp.: Nie, postanowienia umowy pozostają bez zmian. 

 

 

Pytanie 4 

Dotyczy warunków umowy § 5  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu: 

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki 

w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/ 

wymagalności wskazanego na fakturze”?  

Odp.: Nie, postanowienia umowy pozostają bez zmian. 

 

 

Pytanie 5 

Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 

„Wykonawca jest zobowiązany do wymiany wadliwego towaru w terminie 3 dni roboczych 

od dnia uznania reklamacji za zasadną, bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych 

kosztów”? 

Odp.: Nie, postanowienia umowy pozostają bez zmian. 

Pytanie 6 

Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 4 
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Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 

„W przypadku opóźnienia w dostarczeniu towaru Zamawiającemu przysługuje prawo do 

zakupu zamówionego asortymentu u innego dostawcy, obciążając Wykonawcę różnicą w 

cenie wynikającą z zakupu u innego dostawcy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do 

należytej realizacji umowy”? 

Odp.: Nie, postanowienia umowy pozostają bez zmian. 

 

 

Pytanie 7 

Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 2a 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 0,5% na 0,2%? 

Odp.: Nie, postanowienia umowy pozostają bez zmian. 

 

 

Pytanie 8 

Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 6 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 10% na 7%? 

Odp.: Nie, postanowienia umowy pozostają bez zmian. 
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