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ODPOWIEDZI NA SKIEROWANE DO ZAMAWIAJĄCEGO PYTANIA 

Przedmiot zamówienia: Dzierżawa aparatu do badań: NT-proBNP, D-Dimer, CA 19-9, Witamina D 

wraz z dostawą odczynników oraz niezbędnych akcesoriów i materiałów kontrolnych  

(nr postępowania: SPZZOZ-ZP-39/2021) 

 

1.     Czy Zamawiający dopuści rozszerzenie formularza asortymentowo-cenowego o kolumnę  

z nr katalogowym oferowanego produktu, w celu przyspieszenia procesu realizacji zamówień 

oraz minimalizacji błędów podczas składania zamówień? 

Odpowiedź:  TAK. Zamawiający dopuszcza.  

Pytania do Umowy (zał. nr 2a): 

2.     §5 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:  

,,W przypadku braków ilościowych czy też dostarczenia produktów nie odpowiadających 

asortymentowi rzeczy zamówionych, dostarczenie produktów pozbawionych wad w miejsce 

rzeczy wadliwych nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty uznania reklamacji Zamawiającego 

za zasadną na koszt i ryzyko Wykonawcy.”?  

Uzasadnienie: Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu z uwagi na  brzmienie 

§5 ust. 2 Umowy, zgodnie z którym Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia zgłoszonej 

reklamacji w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie”? 

 Odpowiedź:  TAK. Zmiana zostanie wprowadzona na etapie przygotowywania właściwej umowy 

3.     §5 ust. 4 pkt. 1 i 2 – Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację postanowień umownych na: 

1.     „W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy o terminie ważności 

krótszym niż 6 miesięcy od daty dostawy Zamawiającemu przysługuje prawo do zwrotu 

takiego towaru na koszt Wykonawcy. 

2.     Krótszy termin ważności dopuszcza się w sytuacji gdy jest to uzasadnione specyfiką 

danego przedmiotu umowy, gdy ze względu na skład, komponenty czy system produkcji 

nie jest możliwe zapewnienie 6 miesięcznego terminu ważności.”? 

   Odpowiedź: TAK. Zmiana zostanie wprowadzona na etapie przygotowywania właściwej umowy 

          


