
 
 
Znak sprawy WSPL Zam. Publ. Nr 13/20 

ZAPYTANIE 

Działając na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. o 
zamówieniach publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) w związku z uczestnictwem w 

postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na: „testów i odczynników do laboratorium wraz z 
dzierżawą analizatora immunoenzymatycznego, Nr 13/20 

Prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania: 

  
Dotyczy SIWZ: 

  
1. Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w formie elektronicznej, np. poprzez zaszyfrowanie 

pliku zip. lub na platformie zakupowej? 
W związku z panującą epidemią koronawirusa pracujemy i przygotowujemy oferty w domach. 

Chcemy ograniczyć do minimum przemieszczanie się osób, w tym pracowników firmy i 

pracowników firm kurierskich. 
ODP: TAK, ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ NA ZŁOŻENIE OFERTY W FORMIE 

ELEKTRONICZNEJ 
 

 

2. Załącznik nr 2 asortymentowo-cenowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę dodanie kolumny 
cena 1-go opakowania testów i modyfikację sposobu wyliczenia wartości oferty: cena 

jednostkowa opakowania x ilość opakowań? 
ODP: TAK, ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ 

 
 

3. Załącznik nr 2 asortymentowo-cenowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę dodanie kolumny 

„numer katalogowy”? 
ODP: TAK, ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ 

 
Pytania do Umowy: 

  

4. §2 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: 
,,Wykonawca realizuje każdorazowe zamówienia opieczętowane pieczęcią firmową 

Zamawiającego i podpisane przez upoważnione osoby. Wykonawca realizuje także 
zamówienia przesłane przez Zamawiającego emailem na adres: …………...”? 

Uzasadnienie: Wykonawca planuje w najbliższym czasie zrezygnować z użytkowania faksu 
jako środka komunikacji. Ponadto Wykonawca nie ma możliwości telefonicznego 
przyjmowania zamówień. W bezpieczeństwie o poprawne i sprawne odbieranie korespondencji 
przez cały okres trwania umowy, zwracamy się z prośbą o modyfikację powyższego 
postanowienia. 
 

ODP: TAK, ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ 

 

5. §5 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: 
,,Zamawiający może złożyć reklamacje emailem na adres: …………………………….. lub pisemnie 

podając numer faktury, za którą dostarczono reklamowany przedmiot zamówienia”? 
 

ODP: TAK, ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ 

 
6. §6 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: 

,,W razie złożenia reklamacji jakościowej Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie 
później niż w ciągu 5 dni roboczych rozpatrzyć zasadność zgłaszanej reklamacji.”? 

 
ODP: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY 

 

7. §6 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: 
,,W przypadku nie rozpatrzenia reklamacji w terminie określonym w ust. 1 przyjmuje się, że 

Wykonawca uznał reklamację.”? 
ODP: TAK, ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY  
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8. §8 pkt 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 1%? 

 
ODP: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA ZMIANĘ ZAPISU UMOWY 

 

 

 
 

 


