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WYJAŚNIENIA 

DOTYCZĄCE ZGŁOSZONYCH W POSTĘPOWANIU ZAPYTAŃ I WĄTPLIWOŚCI 

 Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach działając na podstawie art. 

135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo Zamówień publicznych (t.j. z 2019 r. Dz. U. poz. 

2019 ze zm.), przedstawia poniżej wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań i 

wątpliwości Wykonawców 

I.  
1. Dot. załącznika nr 2 do SWZ, umowa- projekt, § 4, ust. 2, a)/ dot. pakietu nr 2. Prosimy 

Zamawiającego o wyjaśnienie czy pod pojęciem „minimalnego wynagrodzenia w danym roku” 

Zamawiający rozumie „minimalne wynagrodzenie za pracę w danym roku”? Prosimy o 

doprecyzowanie. 

Odpowiedź. Zamawiający wyjaśnia, że pod pojęciem „minimalnego wynagrodzenia w danym roku” 

rozumie „minimalne wynagrodzenie za pracę w danym roku. 

2. Dot. załącznika nr 2 do SWZ, umowa- projekt, § 4, ust. 2, 

a)  maksymalny czas usunięcia awarii po jej zgłoszeniu telefonicznie bądź faksem – nie dłużej niż 3 dni, 

jeżeli termin naprawy  przekracza 3 dni wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenie zastępcze 

na okres naprawy o zbliżonych parametrach, lub wykonawca zapłaci za każdą dobę zwłoki  karę 

równoważną 25% wartości minimalnego wynagrodzenia w danym roku,/ dot. pakietu nr 2 

 

W przypadku potwierdzenia iż zapis dotyczy minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku 

zwracamy się z prośbą o obniżenie kary za każdą dobę zwłoki do 15% wartości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę w danym roku. 

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy 25% wartości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 

danym roku. 

 

3. Dot. załącznika nr 5- Formularz wymaganych parametrów, zadanie nr 2. Aparat USG- 1 

szt. Warunki gwarancji i serwisu, pkt. 4 „Maksymalna liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do 

wymiany sprzętu na nowy - 3 naprawy uszkodzeń uniemożliwiające wykorzystanie sprzętu w pełnym 

zakresie.” 



 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: 

„Maksymalna liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany podzespołu na nowy - 3 

naprawy uszkodzeń tego samego podzespołu uniemożliwiające wykorzystanie sprzętu w pełnym 

zakresie.” 

Nie znajduje uzasadnienia oczekiwanie wymiany całego aparatu na nowy po trzech interwencjach 

serwisowych, jedynie wymiany głównego komponentu w skład, którego wchodzi wymieniamy element. 

Rozwiązaniem powszechnie akceptowanym i uwzględniającym interes zarówno Zamawiającego jak i 

Wykonawcy jest ustalenie obowiązku wymiany podzespołu na nowy w przypadku jego uprzedniej 3-

krotnej naprawy. 

 

Zwracamy się do Zamawiającego prośbą o ujednolicenie zapisów załącznika nr 5- formularz 

wymaganych parametrów (warunki gwarancji i serwisu, pkt.4 ) oraz wzoru umowy w § 4, ust. 2, b) 

Odpowiedź.  Zamawiający wyraża zgodę na zapis:  „Maksymalna liczba napraw gwarancyjnych 

uprawniająca do wymiany podzespołu na nowy - 3 naprawy uszkodzeń tego samego podzespołu 

uniemożliwiające wykorzystanie sprzętu w pełnym zakresie.” Zamawiający ujednolici zapisy. 

 

4. Dot. załącznika nr 2 do SWZ, umowa- projekt, SWZ umowa- projekt §8, c)/ pakiet 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: 

„W przypadku zwłoki Wykonawcy w dostarczeniu urządzenia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

tytułem kary umownej kwotę w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu umowy określonego w § 6 ust.1  

umowy za każdy dzień zwłoki” 

Odpowiedź.  Zamawiający wyraża na proponowany przez Wykonawcę zapis. 

5. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ, umowa- projekt/ dot. pakietu nr 2 

Z uwagi na pandemię COVID-19 prosimy Zamawiającego o jednoznaczne potwierdzenie, że kary 

umowne i odszkodowania będą należne tylko w przypadku winy Wykonawcy z wyłączeniem 

przypadków opóźnień w dotrzymaniu terminów wynikających z umowy związanych z siłą wyższą, 

ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, następczą 

niemożliwością wykonania umowy z powodu opóźnienia w dostawach, braku produktów, przerwania 

łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać dostawę, instalacje i/lub 

szkoleniem, serwis itd. 

Odpowiedź. Tak, dodamy do umowy  § 6 ust. 10 

„Z uwagi na pandemię COVID-19   kary umowne i odszkodowania będą należne tylko w przypadku 

winy Wykonawcy z wyłączeniem przypadków opóźnień w dotrzymaniu terminów wynikających z 

umowy związanych z siłą wyższą, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi 

wyrobów medycznych, następczą niemożliwością wykonania umowy z powodu opóźnienia w 

dostawach, braku produktów, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który 

może wykonać dostawę, instalacje i/lub szkoleniem, serwis „ 

6. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ, umowa- projekt/ dot. pakietu nr 2 

Czy z  uwagi na niemożliwą do przewidzenia sytuację związaną z pandemią COVID-19 Zamawiający 

wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia o czas spowodowany 

niemożliwością wykonania umowy z powodu siły wyższej, ograniczeniami eksportowymi lub 

importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, opóźnień w dostawach, braku produktów, braku 

dostępu do miejsca instalacji przedmiotu zamówienia, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub 

zmniejszeniem personelu, który może wykonać dostawę, instalacje i/lub szkoleniem? 

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany we wzorze umowy. 

Odpowiedź. Tak, dodamy do umowy  § 6 ust. 11 

Z  uwagi na niemożliwą do przewidzenia sytuację związaną z pandemią COVID-19 Zamawiający 

wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia o czas spowodowany 

niemożliwością wykonania umowy z powodu siły wyższej, ograniczeniami eksportowymi lub 



importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, opóźnień w dostawach, braku produktów, braku 

dostępu do miejsca instalacji przedmiotu zamówienia, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub 

zmniejszeniem personelu, który może wykonać dostawę, instalacje i/lub szkoleniem” 

7. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ, umowa- projekt/ dot. pakietu nr 2 

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności 

Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samych czy 

Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następująca treścią: „Z zastrzeżeniem 

bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza 

Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody 

rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do 

kwoty nieprzekraczającej wynagrodzenia określonego w §………umowy.” Zaproponowana przez nas 

treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem 

odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie 

uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń. 

Odpowiedź. Nie wyrażamy zgody. 

8. Zapytanie dot. załącznika nr 2 do SWZ- umowa projekt/ / dot. pakietu nr 2 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniżej zaproponowanych zmian w umowie 

odnoście naruszenia praw własności intelektualnej? 

1.    Wykonawca zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności Zamawiającego wobec roszczeń, 

zarzucających, że urządzenia wchodzące w skład Przedmiotu umowy („Produkty’) bezpośrednio 

naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich pod warunkiem, że Zamawiający,  

(a)   przekaże Wykonawcy bezzwłoczne zawiadomienie o roszczeniu, oraz  

(b)  udzieli Wykonawcy pełnej i wyczerpującej informacji i pomocy niezbędnej Wykonawcy przy 

obronie przez roszczeniem, zawarciu ugody w przedmiocie roszczenia lub uniknięciu roszczenia, 

oraz  

(c)  przekaże Wykonawcy wyłączną kontrolę nad obroną, ugodą lub uniknięciem roszczenia. 

2.  Zamawiający zobowiązuje się nie zawierać jakiejkolwiek ugody w związku z roszczeniem ani 

ponosić kosztów lub wydatków na rachunek Wykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody 

Wykonawcy. 

3.  Wykonawca nie będzie miał żadnego zobowiązania do zwolnienia z odpowiedzialności 

Zamawiającego z tytułu jakiegokolwiek roszczenia o naruszenie wynikającego w przypadku gdy 

takie roszczenie wynika z: (a) zachowania przez Wykonawcę zgodności z projektami, 

specyfikacjami lub instrukcjami Zamawiającego, (b) skorzystania przez Wykonawcę z informacji 

technicznych lub technologii dostarczonych przez Zamawiającego; (c) modyfikacji Produktów 

przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli, niezatwierdzonych przez Wykonawcę; 

wykorzystania Produktów w sposób inny niż zgodnie ze specyfikacjami Produktów lub 

stosownymi pisemnymi instrukcjami Produktów; (d) wykorzystania Produktów wraz z 

jakimkolwiek innym produktem lub oprogramowaniem, jeśli naruszenia można było uniknąć 

poprzez użycie aktualnej niezmienionej wersji któregokolwiek z Produktów, lub wykorzystania 

Produktów po tym, jak Wykonawca zalecił Zamawiającemu na piśmie zaprzestanie używania 

Produktów ze względu na zarzucane naruszenie; (e) niestosowania się przez Zamawiającego do 

zalecanych harmonogramów konserwacji oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz 

instrukcji oraz/lub niewprowadzenia obowiązkowych działań (bezpieczeństwa). 

4.   W przypadku wniesienia roszczenia z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej Wykonawca 

będzie miał prawo, wedle własnego wyboru, do (a) zapewnienia Zamawiającemu prawa do 

dalszego korzystania z Produktów, (ii) zastąpienia lub zmodyfikowania Produktów w celu 

uniknięcia naruszenia lub (iii) zwrócenia Zamawiającemu proporcjonalnej części ceny nabycia 

Produktów z chwilą zwrócenia oryginalnych Produktów. 

5.  Odpowiedzialność odszkodowawcza i zobowiązania Wykonawcy w niniejszym punkcie mają 

zastosowanie do oprogramowania osób trzecich jedynie w takim zakresie, w jakim Wykonawca, 



na podstawie umowy licencyjnej lub umowy nabycia zawartej z taką osobą trzecią, uprawniony 

jest do zwolnienia z roszczeń w przypadku takich naruszeń. 

6.  Zamawiający zobowiązuje się nie dodawać, usuwać lub zmieniać jakichkolwiek oznaczeń na 

Produktach związanych z patentami, znakami towarowymi lub prawami autorskimi.  

7.   Warunki niniejszego punktu określają całość zobowiązania Wykonawcy i odpowiedzialności za 

roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej, a także stanowią wyłączny środek jaki 

przysługuje Zamawiającemu w przypadku roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej. 

Odpowiedź. Nie wyrażamy zgody 

9. Zapytanie dot. załącznika nr 2 do SWZ- umowa projekt / dot. pakietu nr 2 

     Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za 

wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy? 

Odpowiedź. Nie wyrażamy zgody 

10. Zapytanie dot. załącznika nr 2 do SWZ- umowa projekt, §. 8, e) / dot. pakietu nr 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości 

brutto umowy?  

Odpowiedź. Nie wyrażamy zgody 

 

II. Zadanie nr 1 (Respirator  - 1 sztuka) 

 

1. Czy Zamawiający dopuści respirator o poniższych parametrach i wyposażeniu: 

 

Lp. Parametry  

1 Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2020 

2 Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia dla dzieci i dorosłych z opcją 

noworodkową 

3 Respirator stacjonarno-transportowy 

4 Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonego gazu 2,8-6,0 bar 

5 Złącze niskociśnieniowe tlenu pozwalające na pobór O2 z koncentratora 

6 Wewnętrzna turbina pozwalająca na pracę respiratora bez elektrycznego zasilania zewnętrznego 

7 Respirator stacjonarno-transportowy na podstawie jezdnej. Waga respiratora bez podstawy jezdnej 

12kg 

8 Zasilanie AC 100-240 V 50 Hz 

9 Awaryjne zasilanie respiratora z akumulatora wewnętrznego - 180 minut pracy ciagłej 

10 Poziom głośności w decybelach w czasie pracy ≤40 dB(A) 

Tryb wentylacji 

1 VCV Wentylacja kontrolowana objętością 

2 PCV Wentylacja kontrolowana ciśnieniem 

3 Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z docelową objętością oddechową PRVC 

4 PRVC+SIMV 

5 V-SIMV, P-SIMV 

6 CPAP/PSV 

7 APRV 

8 Wdech manualny 

Respirator musi być wyposażony w przycisk umożliwiający na żądanie podanie przez lekarza 

mechanicznego oddechu o ustalonych parametrach. 

9 Oddech spontaniczny 

10 Westchnienia automatyczne z regulacją parametrów 

11 Wentylacja spontaniczna na dwóch poziomach ciśnienia 

12 Wentylacja nieinwazyjna NIV 



13 Wentylacja awaryjna przy bezdechu z regulowanym czasem bezdechu 

14 Funkcja wstrzymania na wdechu  

15 Funkcja natlenowania i automatycznego rozpoznawania odłączenia i podłączenia pacjenta przy czynności 

odsysania z dróg oddechowych z zatrzymaniem pracy respiratora 

16 Funkcja tlenoterapii (nie będąca trybem wentylacji) umożliwiająca podaż pacjentowi mieszanki 

powietrze/O2 o określonym - regulowanym przez użytkownika poziomie przepływu oraz wartości FiO2 

Parametry regulowane 

1 Częstość oddechów 1–80 odd./min 

2 Objętość pojedynczego oddechu minimalny zakres 20– 2000 ml 

3 Czas wdechu zakres  0,2 – 10 s 

4 I:E minimalny zakres 4:1 – 1:10 

5 Możliwość wyboru parametrów zależnych tzn. czasu wdechu lub stosunku wdechu do wydechu 

6 Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie 21 – 100% 

7 Ciśnienie wdechowe Pinsp 5 – 80 cmH2O 

8 Ciśnienie wspomagania Psupp  0 – 80 cmH2O 

9 PEEP zakres  1 – 45 cmH2O 

10 Wysoki poziom ciśnienia przy wentylacji typu: BPAP, APRV 

zakres 0-80 cmH2O 

11 Niski poziom ciśnienia przy wentylacji typu: BPAP, APRV  

zakres 0-45 cmH2O 

12 Czas wysokiego poziomu ciśnienia przy wentylacji typu: BPAP, APRV. respirator umożliwia stosowanie 

długich czasów górnego wysokiego poziomu ciśnienia co jest szczególnie istotne w trybie wentylacji z 

uwolnieniem ciśnienia APRV. zakres: 0,2 do 30 sekund 

13 Czas niskiego poziomu ciśnienia przy wentylacji typu: BPAP, APRV zakres  0,2 do 30 sekund 

14 Czas narastania ciśnienia  0 – 2 s 

15 Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta  zakres  0,5 – 15 l/min 

16 Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta zakres  -0,5 – -10 cmH2O 

17 Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV zakres 10 – 85 [%] 

Obrazowanie mierzonych parametrów wentylacji 

1 Kolorowy, dotykowy monitor obrazowania parametrów wentylacji, przekątna 18,5 cala z rozdzielczością 

1080x1920 pikseli. Możliwość zmiany kąta nachylenia monitora w stosunku do respiratora 

2 Integralny pomiar stężenia tlenu 

3 Całkowita częstość oddychania 

4 Częstość oddechów obowiązkowych 

5 Częstość oddechów spontanicznych 

6 Wydechowa objętość pojedynczego oddechu 

7 Wydechowa objętość pojedynczego oddechu spontanicznego 

8 Objętość całkowitej wentylacji minutowej 

9 Wydechowa objętość minutowa wentylacji spontanicznej 

10 Minutowa objętość przecieku 

11 Ciśnienie szczytowe 

12 Średnie ciśnienie w układzie oddechowym 

13 Ciśnienie PEEP/CPAP 

14 Ciśnienie plateau 

15 Pomiar I:E 

16 Pomiar oporów wdechowych i wydechowych 

11 Pomiar podatności statycznej 

12 Pomiar podatności dynamicznej 



13 Pomiar ciśnienia PEEPi 

14 Pomiar Vtrap – objętość gazu pozostałego w płucach wytwarzana przez wewnętrzny PEEPi 

15 Pomiar P0.1 

16 Pomiar NIF- maksymalnego ciśnienia wdechowego, negatywnej siły wdechowej. 

17 Pomiar pracy oddechowej WOB 

18 Pomiar wskaźnika RSBI 

19 Pomiar stałej czasowej wydechowej RCexp 

20 Możliwość równoczesnego obrazowania trzech przebiegów krzywych w czasie rzeczywistym dla 

ciśnienia, przepływu  i objętości w funkcji czasu 

21 Możliwość równoczesnego obrazowania dwóch pętli zamkniętych do wyboru z ciśnienie/objętość, 

przepływ/objętość lub ciśnienie/przepływ 

22 Możliwość rozbudowy o automatyczny manewr kreślenia pętli statycznej - ciśnienie/objętość w fazie 

wdechu i wydechu przy niskim przepływie gazów do płuc pacjenta z możliwością doboru przepływu i 

analizy za pomocą kursorów w celu określenia optymalnego PEEP-u 

23 Prezentacja na ekranie trendów graficznych i tabelarycznych parametrów monitorowanych i nastawianych 

z   72 godzin 

Alarmy 

1 Braku zasilania w energię elektryczną 

2 Braku zasilania w tlen 

3 Braku zasilania w powietrze 

4 Objętości oddechowej (wysokiej i niskiej) 

5 Całkowitej objętości minutowej (wysokiej i niskiej) 

6 Wysokiego ciśnienia  w układzie pacjenta 

7 Niskiego ciśnienia w układzie pacjenta 

8 Wysokiej częstości oddechowej 

9 Bezdechu 

10 Hierarchia alarmów w zależności od ważności 

11 Pamięć alarmów z ich opisem, minimum 2000 zdarzeń 

Inne pożądane funkcje i wyposażenie 

1 Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji 

2 Możliwość rozbudowy o moduł kapnografii z prezentacją krzywej na ekranie respiratora (pomiar i 

prezentacja parametru VCO2, VECO2, ViCO2)) 

3 Możliwość rozbudowy respiratora o zintegrowany pomiar SpO2 z prezentacją parametrów na ekranie 

respiratora. 

4 Wstępne ustawienia parametrów wentylacji i alarmów na podstawie wagi pacjenta IBW 

5 Programowalna przez użytkownika konfiguracja startowa respiratora 

6 Autotest aparatu sprawdzający poprawność działania elementów pomiarowych, szczelność i podatność 

układu oddechowego 

7 Funkcja „zawieszenia” pracy respiratora (Standby) 

8 Sterylizowalna w autoklawie zastawka wydechowa i wdechowa respiratora 

9 Kompletny układ oddechowy dla dorosłych jednorazowego użytku (z odprowadzeniem wilgoci na 

zewnątrz, rury z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra) 

wraz z czujnikiem przepływu – 20 szt. 

10 Wbudowany nebulizator 

11 Ramię przegubowe, uchylne do układu oddechowego pacjenta 

12 Szyna do mocowania akcesoriów na podstawie jezdnej 

13 Obsługa poprzez ekran dotykowy, przyciski i pokrętło 

14 złącza do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z respiratora: 



RS232, USB, Ethernet 

15. Filtr HEPA wlotu powietrza – 1 szt.,  

 

Odpowiedź:  Zamawiający określił minimalne  wymagania w SWZ, Wykonawca może zaoferować 

sprzęt o parametrach nie gorszych niż wymagane. Oferta Wykonawcy musi spełniać wszystkie 

wymagania SWZ. 

III.  

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień 

projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 pkt a) d) e): 

a) w przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień umowy bez winy zamawiającego, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto 

niezrealizowanej części przedmiotu umowy, o której mowa w § 6 ust. 1 

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

d)  w przypadku zwłoki Wykonawcy w dostarczeniu urządzenia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

tytułem kary umownej kwotę w wysokości 0,5 % wartości brutto opóźnionego w dostarczeniu 

przedmiotu umowy określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 

10% wartości brutto opóźnionego w dostarczeniu przedmiotu umowy.  

Odpowiedź. Jeżeli Wykonawca miał na myśli § 8 pkt c), to Zamawiający zmienia 1% na 0,5%. Pozostałe 

zapisy Zamawiającego pozostają bez zmian. 

e)  w przypadku zwłoki w usuwaniu wad i awarii Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary 

umownej 0,5% wartości brutto wadliwej części przedmiotu umowy określonego w § 8 pkt 6 ust. 1 

umowy za każdy dzień zwłoki w usuwaniu wady lub awarii, jednak nie więcej niż 10% wartości 

wadliwej części przedmiotu umowy. 

Odpowiedź. Jeżeli Wykonawca miał na myśli § 8 pkt d), to Zamawiający zmienia 1% na 0,5%. Pozostałe 

zapisy Zamawiającego pozostają bez zmian. 

2. Czy Zamawiający uzupełni project umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1ustawy z 

dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów I usług udziela Wykonawcy zgody na 

wystawianie I przesylanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not 

obciążeniowych I not korygujacych w formie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez 

siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy? 

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę. 

3. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcom 

sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 2 projektu umowy 5 

dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji. 
Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ. 


