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PYTANIA

1. Pozycje 1-3. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania elastycznej
o składzie 70% wiskoza i 30% bawełna, o długości 15m w stanie swobodnym – 
pozostałe parametry jak w opisie?

2. Pozycje 8-10. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania 
kompresów z gazy w opakowaniu typu blister?

3. Pozycja 9. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów z
gazy w rozmiarze 7,5 x 7,5 cm?

4. Pozycja 10. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów
z gazy w rozmiarze 10 x 10 cm?

5. Pozycja 11. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów
włókninowych w rozmiarze 10 x 10 cm – pozostałe parametry jak w opisie?

6. Pozycje 17-19. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania 
przylepcy pokrytych hypoalergicznym klejem z syntetycznego kauczuku?

7. Pozycja 18. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepca o 
długości 9,2m?

8. Pozycje 23-24. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ligniny 
bielonej w rozmiarze 40 x 60cm, w opakowaniu 1 kg?

9. Pozycja 25. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowej 
serwety PP+PE w rozmiarze 150 x 240cm?

10.Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze 
w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni 
ustawowo wolnych od pracy?

11.Czy Zamawiający dopuści dostawy w ciągu 5 dni roboczych od momentu otrzymania 
zamówienia przez Dostawcę (par. 1 ust. 5.)? 



12.Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów 
zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych 
parametrach i w takiej samej cenie?

13.Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto w przypadku zmiany
obowiązującej stawki podatku VAT przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

14.Czy  Zamawiający  zgadza  się  aby  słowo  „opóźnienia” zostało  zastąpione  słowem
„zwłoki” – par. 3 ust. 1a) ?

15.Czy Zamawiający  dopuści  obniżenie  kary  umownej  z  tytułu  odstąpienia  od  umowy z
przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 6 % wynagrodzenia netto określonego w par.
2 ust. 1 umowy (par. 3 ust. 1a) ?

16.Czy Zamawiający dopuści  obniżenie  kary umownej  w par.  3  ust.  1a)  do 5% wartości
niezrealizowanej części zamówienia?

17.Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej
3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia
umowy lub w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych
opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

ODPOWIEDZI

        1. Nie
        2. Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania kompresów z gazy w opakowaniach    
            typu blister, pozostałe parametry jak w opisie.
        3. Tak. 
        4. Tak
        5. Nie. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanego rozmiaru kompresów wysoko-chłonnych.
        6. Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowany przylepiec o cechach podanych w pytaniu dla poz.  
            Nr 19.
        7. Tak
        8. Nie. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanego rozmiaru ligniny bielonej dla poz.23-24.
        9. Nie. Zamawiający nie dopuszcza innego rozmiaru serwety.

10.Terminy podane w projekcie umowy odnoszą się do dni roboczych, a za dni robocze w   
      rozumieniu projektu-umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, co jest zapisane w 
      §1pkt. 5 projektu umowy.
11. Nie
12.  Nie.
13. Kwestia uregulowana jest w projekcie umowy w § 6,w szczególności w pkt.8
14. Nie
15. Nie
16. Nie
17. Nie
Termin płatności faktur – 30 dni.
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