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do wszystkich uczestników postępowania 

 

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/TP/22/2022 pn. „Dostawa odczynników dla SPZOZ w Sanoku – cz. 

IV” 
 

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia 

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

publicznych (tj. Dz.U. 2019r., poz. 2019 ze zm) przedstawia treść wniosków o wyjaśnienia treści SIWZ 

wraz z wyjaśnieniami: 
 

Pytanie 1 dotyczy SWZ 

Prosimy o udostępnienie załączników w wersji edytowalnej. 

Odpowiedź: Wersje edytowalne zostały wysłane drogą e-mailową. 

 

Pytanie 2 dotyczy SWZ 

Dot. załącznika nr 1 pkt 2: Prosimy o sprostowanie czy termin wykonania wynosi 8 miesięcy 

zgodnie z rozdz. VI SWZ oraz umową czy 24 miesiące zgodnie z formularzem ofertowym? 

Odpowiedź: Nastąpiła omyłka Zamawiającego w formularzu ofertowym powinno być 8 

miesięcy. Zamawiający umieszcza na stronie poprawioną SWZ. 

 

Pytanie 3 Dot. załącznika nr 2: 

 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie formularza o kolumnę zawierającą liczbę 

oferowanych opakowań oraz wyrazi zgodę na wycenę oferty według pełnych opakowań? 

Uzasadnienie: W ten sposób skalkulowana oferta przedstawi realne koszty jakie Zamawiający 

poniesie na etapie realizacji Zamówienia. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie 4 Dot. załącznika nr 2:  

Jeżeli nie, Czy Zamawiający zgodzi się na rozszerzenie tabeli asortymentowo-cenowej o 

kolumnę z ceną netto za opakowanie, z racji tego, że na fakturze podawana jest cena netto za 

opakowanie? 

Odpowiedź: Nie dotyczy- Zamawiający udzielił pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 3. 

 

Pytanie 5 dotyczy umowy 

2 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: 

,,Szczegółowy wykaz asortymentowy objęty umową i ceny określa załącznik nr 1 stanowiący 

integralną część niniejszej umowy. Ilości podawane będą Wykonawcy każdorazowo w formie 

zamówienia złożonego za pośrednictwem faksu na numer …………………… lub emaila na 

adres:……………………….”? 

Uzasadnienie: Wykonawca planuje w najbliższym czasie zrezygnować z użytkowania faksu 

jako środka komunikacji. W bezpieczeństwie o poprawne i sprawne odbieranie 

korespondencji przez cały okres trwania umowy, zwracamy się z prośbą o modyfikację 

powyższego postanowienia. 

http://www.zozsanok.pl/
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zapis: 

,,Szczegółowy wykaz asortymentowy objęty umową i ceny określa załącznik nr 1 

stanowiący integralną część niniejszej umowy. Ilości podawane będą Wykonawcy 

każdorazowo w formie zamówienia złożonego za pośrednictwem emaila na 

adres:……………………….. 

 
 

Pytanie 6 dotyczy umowy 

§2A ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: 

,,Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego dostarczenia Zamawiającemu przy pierwszej 

dostawie lub udostępnienia w bibliotece technicznej Wykonawcy dostępnej pod adresem: www. 

………………….. kart charakterystyki (w wersji papierowej) zaoferowanych substancji lub 

mieszanin sklasyfikowaną jako niebezpieczna, albo mieszanin nie sklasyfikowanych jako 

niebezpieczne, ale zawierających co najmniej 1% (0,2% dla gazów) substancji stwarzających 

zagrożenie dla zdrowia lub środowiska, substancji dla której ustalono NDS (dotyczy to również 

składników mieszaniny)”? 

Uzasadnienie: Z uwagi na brak technicznych możliwości spełnienia powyższych wymagań 

wynikających z lokalizacji magazynu centralnego oraz rozproszonej struktury organizacyjnej 

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie możliwości wprowadzenia do 

umowy powyższego sformułowania. Dzięki nieograniczonemu dostępowi do biblioteki 

technicznej Zamawiający będzie miał całodobowy i bezpłatny dostęp do kart charakterystyki 

w ich zawsze aktualnej wersji. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 7 dotyczy umowy 

§3 ust. 1 pkt 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej z ty-

tułu nie dostarczenia towaru w określonym umową terminie do 1% wartości towaru niedostar-

czonego zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki w dostawie? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie  8 dotyczy umowy 
§3 ust. 1 pkt 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: 

,,w przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązków wymienionych w § 2a powyżej, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2,5% wartości niezrealizowanej 

części umowy.”? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 

 

Z poważaniem 


