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do wszystkich uczestników postępowania 

 
dotyczy: postępowania nr SPZOZ/TP/05/2021 pn. „Dostawa materiałów biurowych, kompu-

terowych, tonerów do drukarek, akcesoriów do sprzątania, środków czystości oraz za-

stawy j. u., worków foliowych, środków piorąco–dezynfekcyjnych i innych dla SPZOZ w 

Sanoku” 

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia 

 
Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz.U. 2019r., poz. 2019 ze zm) udostępnia treść zapytań - wniosków o wyjaśnienia 

treści SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami: 
 

Pytanie nr 1 

Prosimy o modyfikację wzoru umowy w poniższym zakresie: 

- par. 3 ust. 1 pkt 2 na następujący: "(...) w  wysokości 

0,5%  wartości  towaru  niedostarczonego  zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, za każdy dzień 

zwłoki w dostawie"; 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 2 

Prosimy o modyfikację wzoru umowy w poniższym zakresie: 

- par. 3 ust. 1 pkt 3 na następujący: "(...) w przypadku odmowy dostawy towaru, Zamawiający naliczy 

karę umowną w wysokości 2% wartości towaru, którego dostawy Wykonawca odmówił". 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 3 

Uprzejmie proszę o podanie poprawnego formatu w Pakiecie 1 pozycji 55. W standardowej sprzedaży 

nie ma skorowidzu 1/3 A4 tylko 2/3 lub 1/2. 

Odpowiedź: Poprawny format to 2/3. 

UWAGA!!! 

Powyższe  wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ, jeżeli mają wpływ na zaoferowany przedmiot 

zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia. 

 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz.U. 2019r., poz. 2019 ze zm) informuje wykonawców o przedłużonym terminie 

składania ofert. 

 

Nowy termin składania ofert : 14.05.2021r godz: 10:00 

Nowy termin otwarcia ofert ofert : 14.05.2021r godz: 11 :00 

Termin związania ofertą: 12.06.2021r 

 

 Zamawiającego udostępnia na stronie internetowej poprawioną SWZ. 

Z poważaniem 

http://www.zozsanok.pl/

