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zestaw 1   [zam.: 24.01.2022] 

1 zał. 1: poz. 16÷26, 30÷35, 57 

Pytanie: 
Czy Zamawiający dopuści szew o długości 75 cm?  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 
2 zał. 1: poz. 36 

Pytanie: 
Czy Zamawiający dopuści szew z igłą ½ koła okrągłą 40 mm o zakończeniu trokarowym wzmocnioną 
lub igłę ½ koła okrągłą 40 mm o zakończeniu tnącym wzmocnioną?  
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga produktu zgodnego z zapytaniem ofertowym. 
 
3 zał. 1: poz. 57÷59 

Pytanie: 
Czy Zamawiający dopuści materiał szewny bez dodatku dioctanuchlorheksydyny? 
W razie negatywnych odpowiedzi proszę o wydzielenie pozycji 57-59 do osobnego pakietu?  
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga produktu zgodnego z zapytaniem ofertowym. 
Zamawiający nie wydziela pozycji z pakietu. 
 
4 zał. 1: poz. 60÷63 

Pytanie: 
Czy Zamawiający dopuści nici naczyniowe polipropylenowe bez polietylenu, pozostałe parametry 
bez zmian?  
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga produktu zgodnego z zapytaniem ofertowym. 
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zestaw 2   [zam.: 26.01.2022] 

1 projekt umowy 

Pytanie: 
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 wskazanych 
w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy? 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, 
a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na adres poczty 
e-mail: faktury@clo.com.pl. 
 
2 projekt umowy: § 5 ust. 1÷4 

Pytanie: 
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu 
przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1-4): 

1. Wykonawca zapłaci karę umowną za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 20 zł 
(słownie: dwadzieścia złotych), za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu realizacji 
określonego w § 2 ust. 2, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto opóźnionej części 
przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 5% (słownie: 
pięć procent) wartości zamówienia, w przypadku niewykonywania przedmiotu umowy zgodnie 
z zamówieniem. 

3. W przypadku nieusunięcia wad w przedmiocie realizacji umowy, Wykonawca zapłaci karę 
umowną w wysokości 0,5% (słownie: pół procent) wartości brutto wadliwej części  zamówienia, 
za każdy dzień zwłoki od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wady (tj. jednego 
miesiąca od momentu zgłoszenia), licząc osobno od każdego zgłoszenia wady, 
jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto wadliwej części zamówienia. 

4. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po jednej 
ze Stron, Strona uprawniona może żądać od Strony zobowiązanej zapłaty kary umownej 
w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) wynagrodzenia brutto niezrealizowanej części 
umowy. 

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy. 
 


