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zestaw 1   [zam.: 26.01.2022] 

1 projekt umowy: § 6, ust. 1÷3 

Pytanie: 
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu 
przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1,2,3: 

1. Wykonawca zapłaci karę umowną za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 10 zł 
za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu realizacji określonego w § 3 ust 1 do dnia 
dostarczenia przez wykonawcę przedmiotu zamówienia lub nabycia go przez zamawiającego 
zgodnie z § 3ust 6, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto opóźnionego w realizacji 
przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10 % 
niewykonanego w terminie przedmiotu umowy, Którego zamawiający może również nabyć 
na podstawie § 3 ust 6. 

3. 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) niezrealizowanej części wynagrodzenia 
umownego brutto. 

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy. 
 
2 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. 
 
3 projekt umowy 

Pytanie: 
W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia 
zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie do projektu umowy 5 dniowego terminu 
na rozpatrzenie reklamacji. 
Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy. 
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zestaw 2   [zam.: 27.01.2022] 

1  

Pytanie: 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów posiadających zszywki po uformowaniu 
w rozmiarze 5,9 x 3,9mm lub 7,2 x 4,9mm ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z treścią zapytania ofertowego.. 
 
2  

Pytanie: 
Czy Zamawiający w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny 
produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem: 

Jednorazowy stapler skórny. 
Ilość zszywek w jednym urządzeniu 35 szt. 
Zszywki ze stali chirurgicznej, o wymiarach 5.9 mm x 3.9 mm. 

Reszta parametrów bez zmian? 
Odpowiedź: 
Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z treścią zapytania ofertowego. 
 
3  

Pytanie: 
Czy Zamawiający w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny 
produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem: 

Jednorazowy stapler skórny. 
Ilość zszywek w jednym urządzeniu 35 szt. 
Zszywki ze stali chirurgicznej, o wymiarach 7.2 mm x 4.9 mm. 

Reszta parametrów bez zmian? 
Odpowiedź: 
Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z treścią zapytania ofertowego. 
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zestaw 3   [zam.: 28.01.2022] 

1  

Pytanie: 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów skórnych jak wymagane, ze zszywkami 
w rozmiarze 6,5 x 4,5 mm.   
Odpowiedź: 
Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z treścią zapytania ofertowego. 
 


