
 
 
Znak sprawy: P/N/2/2020 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zakup w formie ratalnej i dostawę sprzętu medycznego dla 
Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie 

   

 

 

Odpowiedzi na zadane pytania: 

 

Pytanie oferenta 

Pkt. 2– Czy Zamawiający dopuści do przetargu ssak o zakresie regulacji podciśnienia od 0 kPa do  90 kPa? Jest 
to wystarczająca wielkość do poprawnej pracy urządzenia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza . 

 

Pytanie oferenta 

Pkt. 3– Czy Zamawiający dopuści do przetargu ssak o nominalnej wydajności ssania 43 l/min? Jest to 
wystarczająca wielkość w tego typu urządzeniach. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie oferenta 

Pkt. 5– Czy Zamawiający dopuści do przetargu ssak  z możliwością regulacji podciśnienia  za  pomocą 
ergonomicznego pokrętła ?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie oferenta 

Pkt. 7– Czy Zamawiający dopuści do przetargu ssak z membranową bezolejową pompą próżniową posiadającą 
dodatkowe zabezpieczenia termiczne i elektryczne?  Na oferowaną pompę producent udziela 6 letniej 
gwarancji niezależnej od reszty urządzenia. 

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza. 

 

Pytanie oferenta 

Pkt. 8– Czy Zamawiający dopuści do przetargu ssak  posiadający podświetlany włącznik bez wskaźnika zasilania 
LED? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie oferenta 

 Pkt.11– Czy Zamawiający dopuści do przetargu ssak  wyposażony w podstawę jezdną z 4 kołami w tym z 2 
kołami przednimi z blokadą 

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza. 

 



Pytanie oferenta 

 Pkt. 12- Czy Zamawiający dopuści do przetargu ssak posiadający włącznik nożny, który nie jest zintegrowany z 
wózkiem ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie oferenta 

Pkt. 16 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu ssak o wadze 21 kg wraz z podstawą i akcesoriami? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie oferenta 

Prosimy o potwierdzenie, iż  Zamawiający poprzez zwrot „najnowsza platforma/wersja oprogramowania” 

wymaga aby ultrasonograf  był wyposażony w najnowsze oprogramowanie wprowadzone do produkcji w 2019 

roku najnowszy system operacyjny Windows 10. Starszy system, Windows 7,  nie jest już wspomagany przez 

producenta. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga. 

 

Pytanie oferenta 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy ultrasonograf z możliwością regulacji prędkości 
Dopplera pulsacyjnego (PWD) w zakresie 1-22 kHz? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.  

 
 

Pytanie oferenta 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy ultrasonograf z możliwością regulacji prędkości CWD 

w zakresie 1.8-50 kHz? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie oferenta 

W związku z szerokim spektrum prowadzonych świadczonych usług przez Zamawiającego, prosimy o 

potwierdzenie, iż Zamawiający będzie wymagał możliwości rozbudowy o głowicę do badań kardiologicznych 

pracującej w zakresie częstotliwości 3-8MHz, liczbie elementów powyżej 95 oraz kącie skanowania 90 stopni. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie oferenta 

Opis techniczno-jakościowy - pkt. 14 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat ultrasonograficzny umożliwiający zapamiętanie 12 400 
klatek/obrazów w pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop)?  

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 



Pytanie oferenta 

Opis techniczno-jakościowy 
Czy Zamawiający nie uważa, że nowoczesny ultrasonograf wysokiej klasy przeznaczony między innymi do badań 
kardiologicznych powinien posiadać obrazowanie w trybie M-mode anatomicznych z kilku kursorów 
jednocześnie w czasie rzeczywistym i z pamięci Cineloop? 
Większość dostępnych aparatów na rynku posiada taki tryb obrazowanie który jest niezbędny wręcz w 
przypadku badania trudnych pacjentów w projekcji przymostkowej – pozwala na wyeliminowanie błędów 
pomiarowych jakie powstają w przypadku korzystania z klasycznego obrazowania M-mode. 
Czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał obrazowania w trybie M-mode anatomiczny z kilku kursorów 
jednocześnie w czasie rzeczywistym i z pamięci Cienloop? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 
 

Pytanie oferenta 

Opis techniczno-jakościowy – pkt. 30 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat ultrasonograficzny, którego zakres prędkości Dopplera 
pulsacyjnego (PWD) wynosi +/- 7,97 m/s (przy zerowym kącie bramki)? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 
 

Pytanie oferenta 

Opis techniczno-jakościowy – pkt. 46 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat ultrasonograficzny wyposażony w dysk twardy HDD 500 GB? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 
 

Pytanie oferenta 

Opis techniczno-jakościowy 
Zamawiający chce kupić aparat klasy Premium, w którym nacisk kładzie między innymi na jakość i skuteczność 
badań dopplerowskich. Czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał, żeby aparat USG miał możliwość 
jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania spectrum przepływu z dwóch niezależnych bramek 
dopplerowskich? Opcja ta pozwala między innymi na zbadanie w tym samym czasie przepływu np. w naczyniu 
przed jego zwężeniem i za jego zwężeniem lub zbadanie przepływu przez pierścień mitralny oraz jego ruchów a 
co za tym idzie poprawia jakość diagnostyki.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 
 

Pytanie oferenta 

Opis techniczno-jakościowy 
Czy Zamawiający nie uważa, że nowoczesny ultrasonograf powinien posiadać głowice wykonane w technologii 
wykorzystującej kryształy o jednakowej polaryzacji? Technologia ta jest obecnie przyjętym standardem w 
aparatach ultrasonograficznych klasy Premium – czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał, aby 
głowica kardiologiczna była zbudowana w tej technologii? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 
 



Pytanie oferenta 

Opis techniczno-jakościowy 
Zamawiający chce kupić aparat klasy Premium, który powinien cechować się maksymalną ergonomią pracy. Czy 
w związku z tym Zamawiający będzie wymagał możliwości jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym 
dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze po naciśnięciu jednego przycisku? Opcja 
ta znacząco przyspiesz i ułatwia pracę podczas badania. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 
 

Pytanie oferenta 

Opis techniczno-jakościowy – pkt. 78 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat ultrasonograficzny bez możliwości rozbudowy o elastografię 
bezuciskową? 

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. 

 
 

Pytanie oferenta 

Dotyczy pkt. 7 Wzór-formularza-oferty-Zadanie-nr-1. 
Zważywszy na fakt, iż Zamawiający zamierza zakupić aparat usg z 3 sondami zwracamy się z prośba o 
dopuszczenie do postępowania usg z 3 aktywnymi portami dla głowic obrazowych z możliwością rozbudowy do 
4 aktywnych gniazd głowic obrazowych. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie oferenta 

Dotyczy pkt. 9 Wzór-formularza-oferty-Zadanie-nr-1. 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat usg klasy premium w wielu punktach przewyższający 
parametry wymagane, o wadze 91 kg? Zważywszy na wyposażenie aparatu w 4 koła skrętne, aparat cechuje 
bardzo duża zwrotność niewymagająca użycia siły, tak więc niewielkie odstępstwo od parametrów 
wymaganych zwiększy konkurencyjność składania ofert przez większą ilość oferentów. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie oferenta 

Dotyczy pkt. 14 Wzór-formularza-oferty-Zadanie-nr-1. 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat usg klasy premium w wielu punktach przewyższający 
parametry wymagane o liczbie obrazów w pamięci dynamicznej 10 000 klatek? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie oferenta 

Dotyczy pkt. 22 Wzór-formularza-oferty-Zadanie-nr-1. 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat usg klasy premium w wielu punktach przewyższający 
parametry wymagane z odświeżaniem obrazu (Frame Rate) dla trybu B – 500klatek/sek.? Nie jest to parametr, 
który decyduje o jakości obrazu, a wysokie wyniki tego parametru uzyskiwane są dla bardzo małych obrazów 
niestosowanych w powszechnej praktyce radiologicznej i echokardiograficznej.  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
 
 
 



Pytanie oferenta 

Dotyczy pkt. 26 Wzór-formularza-oferty-Zadanie-nr-1. 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat usg klasy premium w wielu punktach przewyższający 
parametry wymagane z zakresem prędkości dla dopplera kolorowego wynoszącym 3,87 m/sek.? 
Jest to niewielkie odstępstwo od wymaganych parametrów, bez wpływu na jakość obrazowania. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie oferenta 

Dotyczy pkt. 46 Wzór-formularza-oferty-Zadanie-nr-1. 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat usg klasy premium w wielu punktach przewyższający 
parametry wymagane, z dyskiem SSD startowym i systemowym oraz dyskiem HDD używanym do archiwizacji, 
spełniającymi wymagania Zamawiającego dotyczące pojemności? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 

Pytanie oferenta 

Dotyczy pkt. 47 Wzór-formularza-oferty-Zadanie-nr-1. 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat usg klasy premium w wielu punktach przewyższający 
parametry wymagane, z możliwym zapisem obrazów w formatach Dicom, JPG, BMP oraz pętli obrazowych AVI 
w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrive lub płyty CD/DVD bez rzadko 
używanego formatu TIFF? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
 

Pytanie oferenta 

Dotyczy pkt. IV SIWZ oraz pozostałych, których dotyczy 
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli dni robocze. 
Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli kolejne dni z uwzględnieniem dni wolnych ( sposób liczenia terminu 
według kc). 
 
 

Pytanie oferenta 

Dotyczy §5 ustęp 5.b) Wzór Umowy – zadanie nr 1  
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający pod określeniem dokumentacja techniczna rozumie 
instrukcje obsługi, opisy techniczne (katalogi), warunki serwisu. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
 

Pytanie oferenta 

Dotyczy §6 ustęp 2. Wzór Umowy – zadanie nr 1  

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od tego zapisu. Urządzenia oferowane przez firmę TMS Sp. z o.o., nie 
posiadają zabezpieczeń w postaci plomb. 

Odpowiedź: Jeżeli urządzenie nie będzie posiadało plomb fabrycznych zapis w tym zakresie nie będzie 
obowiązywał. 

 

 

 

 

 



Pytanie oferenta 

Dotyczy §6 ustęp 3.c) Wzór Umowy – zadanie nr 1  

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu na: 

„c) Po wykonaniu 2 napraw gwarancyjnych tego samego, istotnego elementu urządzenia lub gdy sumaryczny 
czas napraw przekroczy okres 14 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo wymiany tego elementu na nowe (z 
wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika).” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie oferenta 

Dotyczy §7 Wzór Umowy – zadanie nr 1  

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że serwis pogwarancyjny nie wchodzi w zakres niniejszego 
postępowania. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie oferenta 

Dotyczy §8 ustęp 2. Wzór Umowy – zadanie nr 1  

Zwracamy się z prośbą o zmianę godzin przyjmowania zgłoszeń na godziny pracy serwisu tj. 8:00-16:00. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie oferenta 

Dotyczy §8 ustęp 6. Wzór Umowy – zadanie nr 1  
Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu na: 
„6. Czas skutecznej naprawy nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia wady, a w 
przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennej spoza granic RP 10 dni roboczych. Okres gwarancji na 
całość urządzenia biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy 
naprawionej, jeśli zgłoszenie wady nastąpiło w okresie gwarancji.” 
Odpowiedź: Zamawiający zmienił zapis na: „ Czas skutecznej naprawy nie powinien przekroczyć 7 dni 
roboczych od momentu zgłoszenia wady”. 
 

Pytanie oferenta 

Dotyczy §8 ustęp 7. Wzór Umowy – zadanie nr 1  
Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu na: 
„7. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie 5dni roboczych od dnia zgłoszenia wadliwości 
urządzenia, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennej spoza granic RP – 10 dni roboczych, 
Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia i uruchomienia urządzenia zastępczego o 
parametrach równoważnych do parametrów oferowanego urządzenia na czas wykonania naprawy” 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie oferenta 

Dotyczy §8 ustęp 8. Wzór Umowy – zadanie nr 1  

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli dni robocze. 

Odpowiedź: Terminy będą liczone według przepisów kodeksu cywilnego. 



Pytanie oferenta 

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie załączników w wersji edytowalnej. 

Odpowiedź: Załączniki udostępniono w wersji edytowalnej. 
 
 

Pytanie oferenta 

Proszę o zmianę pkt III ppkt 5 lit. a SIWZ oraz § 4 ust. 2 projektu umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) poprzez 
nadanie im następującego brzmienia: „Zadanie 1 - Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy 
wynagrodzenia na podstawie faktury VAT za urządzenie USG, wystawionej po prawidłowo dokonanej dostawie 
sprzętu będącego przedmiotem zamówienia, potwierdzonej podpisaniem przez strony protokołu zdawczo 
odbiorczego oraz w terminach określonych w harmonogramie spłaty rat doręczonym Zamawiającemu wraz z 
fakturą. Pierwsza rata w wysokości 60% ceny płatna w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę 
faktury VAT, pozostałe 40% ceny płatne w 24 miesięcznych równych, nieoprocentowanych ratach w terminach 
określonych w harmonogramie spłaty rat. Każda z 24 miesięcznych rat będzie płatna do ostatniego dnia 
kalendarzowego danego miesiąca, przy czym druga rata i następne będą płatne począwszy od miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym została zapłacona pierwsza rata (60% ceny)”. Proponujemy powyższą 
zmianę, ponieważ zapis Zamawiającego budzi wątpliwości. Zamawiający dwukrotnie wspomina o pierwszej 
racie – raz pisząc o zapłacie 60% ceny i drugi raz opisując płatność dot. 40 % ceny. Ponadto nie wskazano 
zdarzenia od którego będzie biegł termin płatności 24 miesięcznych rat. W SIWZ określono jedynie, że Pierwsza 
rata będzie płatna w terminie 30 dni, rata druga w terminie 60 dni, trzecia rata w terminie 90 dni, etc, bez 
podania zdarzenia od wystąpienia którego powyższe terminy będą biegły. Proponowany przez nas zapis w 
sposób bardziej czytelny przedstawia sposób płatności za przedmiot zamówienia, dlatego też prosimy o jego 
akceptację oraz o dokonanie odpowiedniej modyfikacji w SIWZ oraz w projekcie umowy oraz ogłoszeniu o 
zamówieniu.  

Odpowiedź: Dokonano zmiany zapisu SIWZ. 

 

Pytanie oferenta 

Proszę o zmianę pkt III ppkt 5 lit. b SIWZ poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Zadanie 2 - 
Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia na podstawie faktury VAT za urządzenie 
ssak medyczny, wystawionej po prawidłowo dokonanej dostawie sprzętu będącego przedmiotem zamówienia, 
potwierdzonej podpisaniem przez strony protokołu zdawczo – odbiorczego w terminie 30 dni od daty 
otrzymania przez Zamawiającego faktury.” 

Odpowiedź: Dokonano zmiany zapisu SIWZ. 

 
 

Pytanie oferenta 

W związku z postanowieniem zawartym w pkt III ppkt 6 Warunki gwarancji: „Wykonawca musi objąć gwarancją 
zaoferowany sprzęt medyczny”, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na 
sprzęt medyczny, która jest gwarancją producenta udzielaną przez producenta sprzętu medycznego, 
Zamawiający nie wymaga aby gwarancji udzielił samodzielnie Wykonawca, z uwagi na to, że gwarancja 
pokrywająca roszczenia Zamawiającego z tytułu umowy udzielana jest przez producenta, a nałożenie 
obowiązku udzielenia konkurencyjnej gwarancji na Wykonawcę nie jest prawnie uzasadnione. W razie 
odpowiedzi pozytywnej prosimy także o usunięcie treści par. 6 ust. 5 obydwu projektów umowy.  

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 
 
 
 
 



Pytanie oferenta 

Proszę o zmianę pkt III ppkt 5 lit. f SIWZ poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Zamawiający zastrzega 
sobie możliwość wcześniejszej spłaty rat. W przypadku dokonania wcześniejszej spłaty zobowiązania przez 
Zamawiającego, koszt finansowania pozostaje niezmieniony”. Rozliczanie wcześniejszej spłaty, w szczególności 
częściowych wcześniejszych spłat i nadpłat jest bardzo pracochłonne i będzie miało znaczący wpływ na wzrost 
ceny oferty. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie oferenta 

W celu umożliwienia Wykonawcy wypełnienia formularzy, proszę o udostępnienie na stronie internetowej 
Zamawiającego wersji edytowalnej załączników do SIWZ. 

Odpowiedź: Udostępniono formularze w wersji edytowalnej. 

 
 

Pytanie oferenta 

Proszę o wykreślenie z pkt 5 ppkt 11 SIWZ fragmentu: „ust. 6”, gdyż punkt ten nie zawiera dokumentów, jakie 
mają złożyć Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia. Dokumenty składane przez 
podmioty występujące wspólnie zostały wskazane w pkt III ppkt 5 lit. c oraz pkt III ppkt 6 lit. a. SIWZ.  

Odpowiedź: Wykreślono wskazany punkt. 

 

Pytanie oferenta 

Proszę o zmianę pkt X ppkt 6 SIWZ, poprzez dodanie po zapisie: „w punkcie V” zapisu: „ppkt 1 lit. a-d”, gdyż 
tylko ten podpunkt zawiera wykaz dokumentów, jakie powinna zawierać oferta. W punkcie V zostały także 
wymienione inne dokumenty, których Wykonawca nie ma obowiązku składać wraz z ofertą, a do których 
złożenia zostanie wezwany, jak w pkt V ppkt 5, dlatego też zapis pkt X ppkt 6 wymaga doprecyzowania.  

Odpowiedź: Zapis został doprecyzowany. 

 

Pytanie oferenta 

Proszę o zmianę pkt V ppkt 1 poprzez usunięcie z niego wyrazu: „inne”, gdyż w żadnym punkcie SIWZ nie 
wskazano innych dokumentów, jakie Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą. Zamknięty katalog 
dokumentów wymaganych do złożenia wraz z ofertą zawiera pkt V ppkt 1 SIWZ.  

Odpowiedź: Zamawiający zmienił zapis. 

 

Pytanie oferenta 

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje są przekazywane w postaci 
pisemnej z zachowaniem formy elektronicznej, proszę o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez postać 
pisemną z zachowaniem formy elektronicznej, k.c rozróżnia formę pisemną i formę elektroniczną, prosimy o 
wyjaśnienia. 

Odpowiedź: Dokumenty powinny mieć postać pisemna, jednakże mogą być wysyłane za pomocą poczty 
elektronicznej, z zastrzeżeniem : „a)w postaci i formie pisemnej musi być złożona: oferta wraz z dokumentami 
wymienionymi w pkt V za wyjątkiem dokumentów, które Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i 
ogólnopolskich baz danych”. 

 



 

Pytanie oferenta 

Proszę o zamieszczenie na stronie internetowej Formularza Cenowego, o którym mowa w pkt XII ppkt 2 bądź 
też o usunięcie z ww. punktu odwołania do Formularza Cenowego. W punkcie tym Zamawiający wskazał, że w 
ofercie należy podać cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w oparciu o zapisy SIWZ, wzoru umowy 
i formularza cenowego, podając je w zapisie liczbowym i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 
tymczasem na stronie internetowej nie zamieszczono pliku o takiej nazwie. Dodatkowo żaden z załączników do 
SIWZ, w tym również Formularz Oferty nie zawiera punktu, w którym Wykonawca ma obowiązek podać 
oferowaną cenę. 

Odpowiedź: Prawidłowy zapis to „formularz ofertowy” zapis został zmieniony. 

 
 

Pytanie oferenta 

Proszę o zamieszczenie na stronie internetowej dokumentu - Formularz Ofertowy dla zadania nr 1 i 2 bądź też o 
uzupełnienie zamieszczonych formularzy dla I i II zadania (załącznik nr 1 i 2 do SIWZ) o zapisy, jakie 
standardowo powinny znaleźć się, w takim formularzu, tj. m.in. nazwa/firma oraz adres Wykonawcy, 
oferowana cena dla danego zadania (w żadnym innym załączniku Zamawiający nie wymaga podania 
oferowanej ceny), oświadczenie, czy Wykonawca składa ofertę na jedną czy dwie części zamówienia oraz  
informacje o częściach zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. 
Zamieszczone na stronie Formularze ofertowe zarówno dla I jak i II zadania zawierają wyłącznie zestawienie 
wymaganych parametrów technicznych. Zamawiający wprawdzie nazwał zamieszczone pliki - „Wzór 
Formularza Oferty dla zadania nr 1”,  oraz „Wzór Formularza Oferty dla zadania nr 2”, jednakże pliki te nie 
zawierają standardowych informacji, jakie zwykle znajdują się w formularzu oferty, a jedynie tabelkę z 
parametrami technicznymi. Warto dodać także, że w pkt III ppkt 6 SIWZ wskazano, że załączniki nr 1 i 2 do SIWZ 
stanowią zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych, a nie jak w pozostałych zapisach SIWZ 
– Formularze Ofertowe.  

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnił niezbędne informacje. 

 
 

Pytanie oferenta 

Proszę o wykreślenie z pkt XIV ppkt 6 lit. b zapisu – „potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy”, gdyż zgodnie z treścią pkt XX SIWZ Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu 
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

Odpowiedź: Zamawiający wykreślił. 

 
 

Pytanie oferenta 

Prosimy o potwierdzenie, że usługi opieki serwisu pogwarancyjnego, o których mowa w § 4 ust. 3 oraz w par. 7 
projektu umowy (załącznik nr 6), a także w § 4 ust. 3 i § 7 (załącznik nr 7) realizowane będą na podstawie 
odrębnej umowy zawartej po zakończeniu okresu gwarancji i za odrębnym ustalonym w tej umowie 
wynagrodzeniem na koszt i ryzyko Zamawiającego.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie oferenta 

W razie udzielenia odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie proszę o usunięcie treści par. 7 projektu 
umowy (załącznik nr 6) oraz par. 7 projektu umowy (załącznik nr 7).  

Odpowiedź: Zamawiający wykreślił. 



Pytanie oferenta 

W razie udzielenie odpowiedzi negatywnej na pytanie nr 14 proszę o podanie terminu serwisu 
pogwarancyjnego oraz o wyjaśnienie co ten serwis będzie obejmował, gdyż te informacje są niezbędne aby w 
sposób prawidłowy i rzetelny skalkulować cenę oferty.  

Odpowiedź: Zamawiający odpowiedział pozytywnie. 

 
 

Pytanie oferenta 

W związku z postanowieniem par. 5 ust. 6 wzoru umowy Wykonawca odpowiada za braki ilościowe w 
przedmiocie umowy, stwierdzone u Zamawiającego po rozpakowaniu urządzenia na podstawie specyfikacji 
katalogowej (handlowej) urządzenia, proszę o potwierdzenie, że weryfikacja ewentualnych braków ilościowych 
nastąpi w obecności przedstawiciela wykonawcy, przy sporządzaniu protokołu zdawczo odbiorczego. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie oferenta 

W związku z brzmieniem par. 5 ust. 7 wzoru umowy: W przypadku stwierdzenia, że dostarczony sprzęt jest: 
- niezgodny z opisem technicznym, stanowiącym załącznik do umowy lub jest niekompletny, 
- posiada ślady użytkowania lub zewnętrznego uszkodzenia, Zamawiający odmówi odbioru 
sprzętu, sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru (protokół rozbieżności). Zamawiający 
wyznaczy następnie termin dostawy sprzętu fabrycznie nowego, wolnego od wad. Procedura czynności odbioru 
zostanie powtórzona. Prosimy o potwierdzenie, że nowy termin będzie nie krótszy niż 7 dni 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

 

Pytanie oferenta 

W związku z faktem, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym jako długi oddawcze, prosimy 
Zamawiającego o modyfikację § 4 ust. 6 wzoru umowy (załącznik nr 6) oraz § 4 ust. 6 wzoru umowy (załącznik 
nr 7) poprzez nadanie mu brzmienia: „Za dzień zapłaty rozumie się dzień uznania rachunku wskazanego przez 
Dostawcę na fakturze VAT”. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie oferenta 

Proszę o dostosowanie treści pkt V ppkt 6 SIWZ oraz pkt. III.5.1. ogłoszenia o zamówieniu do treści § 5 ust. 5 
projektów umów (załącznik nr 6 i 7), zgodnie z którym dokumentacje techniczne, specyfikacje katalogowe 
(handlowe), oraz kopie dokumentów (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną) 
dopuszczających produkty do obrotu i do używania wydanych przez podmioty upoważnione do wydawania 
(deklaracje zgodności, świadectwa rejestracji, świadectwa dopuszczenia do obrotu, świadectwa jakości, 
świadectwa dopuszczenia do stosowania lub pozytywne opinie) mają zostać dostarczone wraz z dostawą 
przedmiotu zamówienia. Nie ma zatem potrzeby, aby Wykonawca wzywał do uzupełnienia powyższych 
dokumentów w drodze art. 26 ust. 2 skoro, zgodnie z projektem umowy, dokumenty te mają zostać 
dostarczone po podpisaniu umowy, na etapie dostawy sprzętu.  

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

 

 

Pytanie oferenta 



Proszę o potwierdzenie, że okres rękojmi wynosi 2 lata zgodnie przepisami kodeksu cywilnego. Wydłużenie 
okresu rękojmi bądź zrównanie go z okresem gwarancji może przyczynić się do wzrostu ceny oferty.  

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 
 

Pytanie oferenta 

Proszę o zmianę § 6 ust. 3 lit. c projektów umów (załącznik nr 6 i 7) poprzez nadanie mu następującego 
brzmienia: „Po wykonaniu 3 napraw gwarancyjnych tego samego, istotnego elementu/podzespołu urządzenia, 
Zamawiającemu przysługuje prawo wymiany tego elementu/podzespołu na nowe, o nie gorszych lub 
odpowiednio równoważnych parametrach (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika)”. Aktualny zapis ww. 
paragrafu należy uznać za zbyt rygorystyczny, ponieważ już po dwóch naprawach elementu urządzenia 
Wykonawca byłby zobowiązany do dostarczenia nowego urządzenia. Pozostawienie zapisu o takiej treści 
doprowadzi do znacznego wzrostu ceny oferty, gdyż Wykonawca będzie musiał wkalkulować omawiane ryzyko 
w cenę oferty.  

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie oferenta 

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie zapisów zawartych w § 8 ust. 2 wzorów obydwu umów (załącznik nr 
6 i 7),  poprzez potwierdzenie, iż czas reakcji serwisu i przystąpienia do usuwania awarii liczony będzie w dni 
robocze od momentu doręczenia zawiadomienia ze strony Zamawiającego Wykonawcy, dokonanego w formie 
e-mail z tym zastrzeżeniem, że e-mail, w przypadku wysłania go między godz. 8.00 a 16.00 w danym dniu 
roboczym uznany jest za doręczony w tym dniu roboczym, natomiast w przypadku wysłania go po godz. 16 lub 
w dniu nie będącym dniem roboczym, uznany jest za doręczony w następnym dniu roboczym.  W razie 
odpowiedzi pozytywnej proszę o dokonanie odpowiedniej modyfikacji § 8 ust. 2 projektów umów.  

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 
 

Pytanie oferenta 

Proszę o wydłużenie terminu wskazanego w par. 8 ust. 5 załącznika nr 6 i 7 do 72 godzin liczonych w dni 
robocze. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie oferenta 

Proszę o wydłużenie terminu naprawy określonego w par. 8 ust. 6 i 7 załącznika nr 6 oraz załącznika nr 7 z 5 do 
7 dni roboczych oraz o to by terminy te były liczone nie od zgłoszenia, ale od reakcji na zgłoszenie, o której 
mowa w par. 8 ust. 5 wzorów umów. W przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy termin 5 
dniowy może okazać się niewystarczający.  

Odpowiedź: Zamawiający wydłużył termin do 7 dni. 

 
 

Pytanie oferenta 

Proszę o dostosowanie § 8 ust. 6 zdanie drugie obydwu projektów umów (załącznik nr 6 i 7) do treści art. 581 
kodeksu cywilnego poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Okres gwarancji na całość urządzenia 
biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej, jeżeli 
dokonano istotnych napraw rzeczy objętej gwarancję, jeśli zgłoszenie wady nastąpiło w okresie gwarancji.  
Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej”. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 



Pytanie oferenta 

Proszę o ujednolicenie formy zgłoszenia usterek w par 8 ust. 2 wzoru umowy jest mowa o zgłoszeniu 
telefonicznym, za pośrednictwem faxu lub e-maila a w ust.5 tylko faxem lub e-mailem. 

Odpowiedź: Zamawiający ujednolicił zapis.  

 
 

Pytanie oferenta 

Proszę o zmianę par. 8 ust. 9 projektów umów (załącznik nr 6 i 7) poprzez nadanie mu następującego 
brzmienia:  
„Wykonawca ponosi koszty związane w wykonaniem swoich obowiązków, określonych w niniejszej umowie”. 
Wykonawca nie może zostać obciążony kosztami realizacji wszystkich obowiązków związanych z wykonaniem 
umowy, w tym obowiązków ciążących na Zamawiającym.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
 

Pytanie oferenta 

Proszę o zmianę par. 10 ust. 2 projektów umów (załącznik nr 6 i 7) w taki sposób, aby kary umowne były 
naliczane za zwłokę a nie za opóźnienie. Przy takim zapisie Wykonawca będzie obciążony karami umownymi 
także w razie niezawinionych przez niego opóźnień. Wskazać należy, że w nowej ustawie p.z.p. z dnia 11 
września 2019 r. (Dz. U. z 2019, poz. 2019), która wejdzie w życie w styczniu 2021 r., w art. 433 został 
zamieszczony katalog klauzul niedozwolonych, których Zamawiający nie może wprowadzić do treści umowy o 
zamówienie publiczne. Jedną z takich klauzul jest określanie odpowiedzialności Wykonawcy za opóźnienie.  

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę. 

 
 

Pytanie oferenta 

Z uwagi na fakt, iż zgodnie z art. 484 § 2 k.c.  dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej w wypadku, gdy 
kara umowna jest rażąco wygórowana prosimy o zmniejszenie wysokości następujących kar  umownych:  
 

- określonej w par. 10 ust. 2 lit. a - c załącznika nr 6 i 7 z 500 zł do 250 zł, 
- określonej w par. 10 ust. 2 lit. d załącznika nr 6 i 7 z 10 % do 5%.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
 

Pytanie oferenta 

Proszę o zmianę par. 10 ust. 2 lit. b projektów umów (załącznik nr 6 i 7) w taki sposób, aby kara umowna 
określona w tym postanowieniu była naliczana za dzień zwłoki, a nie 12 godzin opóźnienia. Przy takim zapisie, 
Wykonawca obciążany jest de facto karą umowną wynoszącą 1000 zł za każdy dzień opóźnienia, co uznać 
należy za zbyt rygorystyczny zapis.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
 

Pytanie oferenta 

Proszę o usunięcie par. 10 ust. 6 oraz o zmianę par. 10 ust. 4 załącznika nr 6 i 7 poprzez nadanie mu 
następującego brzmienia: „Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty 
księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty nie krótszym niż 10 dni od daty jej 



otrzymania”. Pozytywna odpowiedź Zamawiającego będzie miała korzystny wpływ na wysokość zaoferowanej 
ceny. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
 

Pytanie oferenta 

Proszę o zmianę wzorów umów poprzez usunięcie treści par. 11 ust 1 oraz zwrot „w szczególności” z treści par. 
11 ust. 3 obydwu projektów umów, gdyż sformułowanie „nienależyte wykonanie przedmiotu umowy” jest zbyt 
ogólne. Zgodnie z orzecznictwem KIO (KIO 1117/17; KIO 1128/17) umowa powinna precyzyjnie określać w 
jakich przypadkach kara się należy, tj. dłużnik powinien mieć świadomość tego, jakie naruszenie przez niego 
postanowień umowy skutkować będzie możliwością żądania przez drugą stronę umowy zapłaty kary umownej.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
 

Pytanie oferenta 

Proszę o modyfikację par. 11 ust. 3 załącznika nr 6 i 7 poprzez dodanie zapisu, że przed odstąpieniem od 
umowy Zamawiający będzie miał obowiązek wezwać Wykonawcę do realizacji obowiązków umownych 
stanowiących podstawę odstąpienia, wyznaczając mu w tym termin nie krótszy niż 14 dni roboczych. Obecny 
zapis należy uznać za zbyt rygorystyczny, ponieważ Zamawiającemu przysługiwałoby uprawnienie do 
odstąpienia od umowy w przypadku opóźnienia w naprawie wynoszącego 1 dzień.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
 

Pytanie oferenta 

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie zapisów zawartych w § 12 ust. 2 lit. b i c. wzorów umów (załącznik nr 6 i 
7).  Wskazujemy, iż przedmiotem zamówienia jest dostawa, a nie roboty budowlane, dlatego też wprowadzenie 
do umowy zapisu warunkującego zapłatę wynagrodzenia Wykonawcy przedstawieniem dowodu uregulowania 
należności do podwykonawcy  nie ma w tym przypadku uzasadnienia.  Pragniemy zauważyć, iż zgodnie z 
obowiązującymi przepisami takie zapisy są charakterystyczne dla umów zawieranych w wyniku postępowań na 
roboty budowlane a przedmiotowe postępowanie dotyczy dostawy. W związku z powyższym prosimy o 
usunięcie par. 12 ust. 2 lit. b i c.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
 

Pytanie oferenta 

Proszę o wyjaśnienie, czy dokumenty o których mowa w pkt 85 i 86 załącznika nr 1 do SIWZ – Wymagane 
parametry techniczne – należy złożyć wraz z ofertą.  

Odpowiedź: Tak, należy złożyć wraz z ofertą. 

 
 

Pytanie oferenta 

W związku z zapisem zawartym w pkt II.3. ogłoszenia o zamówieniu proszę o potwierdzenie, że Wykonawca 
może złożyć ofertę tylko na jedno zadanie.  

Odpowiedź: Zapis zawarty w pkt II.3. ogłoszenia o zamówieniu mówi iż oferty i wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do : wszystkich ofert. 

 



Pytanie oferenta 

Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, prosimy o podanie katalogu zmian umowy jakie 
dopuszcza Zamawiający.  Proponujemy dodanie wnioskowanego zapisu do wzorów umów i nadanie mu 
następującego brzmienia: 

„Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następującym zakresie: 
a) zmiany ceny  brutto spowodowanej wzrostem stawki VAT; 
b) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia; 
c) zmiany sposobu/terminów płatności; 
d) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności których 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 
e) zmiany numeru konta bankowego; 
f) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem 

nowym, posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący podstawą 
wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu który miał 
być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu; 

g) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o 
wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, 
pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu; 

h) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do 
aktualnego stanu prawnego; 

i) nastąpienia zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, 
przejęć, itp.);” 

Odpowiedź: Zgodnie z art.144 zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy, chyba ze zajdzie 
przynajmniej jedna z okoliczności wymienionych w  tym artykule. 

 
 

Pytanie oferenta 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do treści umowy zobowiązania do dostarczania okresowych 
wyników finansowych (proponowana treść zobowiązania poniżej): 

„Zamawiający zobowiązuje się do dostarczania do Wykonawcy dokumentów, informacji  i sprawozdań 
finansowych dotyczących Zamawiającego:  
a) kwartalne sprawozdania finansowe – w formie bilansu, rachunku zysków i strat lub w formie F-01 w 

terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału kalendarzowego (z zastrzeżeniem, 
że dokumenty za IVQ danego roku obrotowego powinny być dostarczone w terminie do końca 
trzeciego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego) 

b) roczne sprawozdanie finansowe - w formie bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z 
działalności Zarządu, informacji dodatkowej do sprawozdania, przepływów pieniężnych (jeśli dotyczy), 
raport i opinię biegłego (jeśli sprawozdanie podlega badaniu). W przypadku, jeśli sprawozdanie 
Zamawiającego podlega badaniu przez biegłego, Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia w 
okresie finansowania ww. sprawozdań zbadanych przez biegłego łącznie z raportem i opinią corocznie, 
w terminie 6 miesięcy od zakończenia danego roku obrotowego.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie oferenta 

W celu zabezpieczenia istnienia stosunku prawnego pomiędzy Stronami oraz rozwiązania wątpliwości co do 
intencji Stron na wypadek uznania postanowień umowy za nieważne lub nieskuteczne,  prosimy o wyrażenie 
zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów, stanowiących standardowe rozwiązanie przyjęte w 
obrocie gospodarczym: 

„Klauzula salwatoryjna 
a) Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy, z mocy prawa lub 

ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, 



zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy zachowują pełną moc 
i skuteczność.  

b) Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostaną zastąpione, na mocy 
Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki 
prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron. 

c) Jeżeli postanowień Umowy nie da się zastąpić postanowieniami ważnymi i w pełni skutecznymi albo 
jeżeli okaże się, że Umowa zostanie uznana za nieważną bądź nieskuteczną wówczas Strony zawrą 
porozumienie w przedmiocie przeniesienia własności przedmiotu umowy na zamawiającego za 
zaliczeniem ceny zapłaconej wykonawcy przez zamawiającego z tytułu przeniesienia własności 
przedmiotu umowy.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
 

Pytanie oferenta 

Prosimy Zamawiającego o udostępnienie Wykonawcom jako załącznik do odpowiedzi lub na stronie 
internetowej Zamawiającego:  

 
a) Sprawozdania finansowego [bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa] za 2 

ostatnie pełne okresy obrachunkowe 
b) Sprawozdania F-01 lub bilansu i rachunku zysków i strat za ostatni zamknięty kwartał 

kalendarzowy [zgodnie z ustawą o rachunkowości] 
c) informacji [wewnętrzny wzór] o zadłużeniu w innych bankach lub/i instytucjach finansowych 

(obejmująca: nazwę wierzyciela, produkt, kwotę udzielonego finansowania oraz pozostałego do 
spłaty, wysokość miesięcznych rat kapitałowych, zabezpieczenie) 

d) upoważnienia do weryfikacji w bazie BIG 
e) informacji o należnościach i zobowiązaniach handlowych przeterminowanych > 90 dni (wraz z 

kwotą i nazwą dłużnika/wierzyciela, którego udział  przekracza 10%) 

Odpowiedź: Zamawiający udostępni w formie załącznika dokumentacje dot. ppkt a) i b). 

 

Pytanie oferenta 

Z uwagi na ratalną formę płatności prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyodrębnienia kosztu finansowania 
w formularzu ofertowym, wzorze umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) oraz w formularzu cenowym (w przypadku 
jego udostępnienia) dla zadania nr 1, pozwoli to bowiem uniknąć 8% lub 23% podatku VAT od finansowania, 
gdyż finansowanie jako odrębna usługa zgodnie z posiadaną przez Wykonawcę interpretacją podatkową 
otrzymaną od Ministerstwa Finansów jest zwolnione z podatku VAT (stawka podatku VAT zw.) i w przypadku 
wyodrębnienia na formularzu Zamawiający uzyska cenę ofert od wykonawcy niższą o stawkę podatku VAT czyli 
o 8% lub 23% co będzie oczywiście bardzo korzystne dla Zamawiającego.  

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie oferenta 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kalkulacji ceny z uwzględnieniem ostatniej raty wyrównawczej w 
przypadku kwoty niepodzielnej na 24 równych rat (dot. zadania nr 1). 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie oferenta 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby aktualizacja harmonogramu płatności wyłącznie  
w zakresie dat płatności po dostawie nie wymagała aneksu do umowy? 

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę. 



Pytanie oferenta 

Proszę o potwierdzenie, że płatność za zadanie nr 2, tj. dostawę 2 sztuk ssaków medycznych zostanie dokonana 
w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, a nie w ratach. Zapisy SIWZ oraz projektu umowy w zakresie 
płatności za zadanie nr 2 zawierają sprzeczności. Zgodnie z pkt III ppkt 1 SIWZ przedmiotem zamówienia jest 
zakup w formie ratalnej i dostawa sprzętu medycznego według zadań: a) Zadanie 1 – dostawa 1 sztuki USG b) 
Zadanie 2 – dostawa 2 sztuk Ssaków medycznych, natomiast zgodnie z par. 4 ust. 2 załącznika nr 7 do SIWZ oraz  
pkt III ppkt 5 lit. b SIWZ, płatność w zadaniu drugim nie zostanie rozłożona na raty, ale uiszczona w gotówce w 
terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Płatność dot,. zadania nr 2 nie będzie rozłożona na raty. 

 
 

Pytanie oferenta 

W razie odpowiedzi przeczącej na pytanie nr 40, proszę o podanie liczby rat na jakie zostanie rozłożona 
płatność w zadaniu nr 2 oraz podanie terminów płatności rat.  

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 
 

Pytanie oferenta 

Z uwagi na ratalną formę płatności prosimy o wyrażenie zgody na wystawienie weksla In blanco wraz z 
deklaracją wekslową na rzecz Wykonawcy.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
 

Pytanie oferenta 

Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy wyraża zgodę, aby weksel i deklaracja były wzorami Wykonawcy (lub 
przedłożenie wraz z odpowiedziami własnego wzoru). 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
 

Pytanie oferenta 

Proszę o potwierdzenie, że weksel In blanco wraz deklaracją zostanie przekazany Wykonawcy w dniu 
podpisania umowy. W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o wskazanie w jakim terminie Zamawiający 
przekaże Wykonawcy weksel wraz z deklaracją. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
 

Pytanie oferenta 

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy zapisu o możliwości postawienia 
zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku 
nierealizowania zobowiązań wynikających z umowy przez Zamawiającego. Proponujemy poniższy zapis: 
„Opóźnienie w zapłacie całości bądź części którejkolwiek raty przekraczające 30 dni skutkować będzie 
powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności 
oraz żądania zapłaty całości niespłaconej ceny”. Jeżeli Zamawiający zechce wprowadzić inny niż 30 dniowy 
termin wspomniany powyżej, prosimy o jego wskazanie. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 



Pytanie oferenta 

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia w postaci cesji praw z 
polisy ubezpieczeniowej, do zawarcia której Zamawiający się zobowiązuje? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
 
 

Pytanie oferenta 

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedmiocie 
zamówienia? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
 

Pytanie oferenta 

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zwarcie umowy zastawu rejestrowego na wzorze 
Wykonawcy po jego wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
 

Pytanie oferenta 

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający zawrze umowę zastawu 
rejestrowego na przedmiocie zamówienia w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
 

Pytanie oferenta 

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy przewłaszczenia obowiązującej do 
czasu ustanowienia zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
 

Pytanie oferenta 

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że pokryje koszty ustanowienia zabezpieczeń. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie oferenta 

Prosimy o potwierdzenie, iż wraz z kolejnymi modyfikacjami wzoru umowy na etapie pytań Wykonawców, 
Zamawiający będzie każdorazowo zamieszczał aktualny wzór umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 
 
 
 



Pytanie oferenta 

Prosimy o wskazanie ilu pracowników zatrudnia Zamawiający, poprzez wskazanie odpowiedniego przedziału:  
a) mniej niż 10 pracowników 
b) od 10 do 50 
c) od 50 do 250 
d) powyżej 250  
 
 

Pytanie oferenta 

Prosimy o wskazanie przychodów rocznych Zamawiającego, poprzez wskazanie odpowiedniego przedziału: 
a) mniej niż 8,5 mln  
b) od 8,5 mln  do 42,5 mln  
c) od 42,5  mln  do 212,5 mln  
d) powyżej 212,5 mln. 

 

Pytanie oferenta 

Z uwagi na zagrożenie związane z pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2, prosimy Zamawiającego o 
wprowadzenie do wzoru umowy następujących postanowień umownych regulujących stosunki między 
stronami na wypadek wystąpienia siły wyższej: 

„§___ 
Siła wyższa 

1. Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i 
zapobieżenia przez Strony, które ma wpływ na zakres i sposób realizacji Umowy, w szczególności: 
a) epidemie, pandemie i inne wyjątkowe stany zagrożenia zdrowia wielu osób, w tym stany zagrożenia 
epidemicznego; 
b) wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, mobilizacje, rekwizycje lub 
embarga;  
c) terroryzm, rebelie, rewolucje, powstania, wojny domowe, przewroty wojskowe lub cywilne; 
d) promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub 
odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów 
wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów 
nuklearnych składników;  
e) klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne. 
2. Strony zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z wystąpienia siły 
wyższej.  
3. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że umowa nie może być realizowana bądź jej realizowanie 
jest w znacznym stopniu utrudnione z powodu wystąpienia siły wyższej lub z powodu następstw 
wystąpienia siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę na piśmie, mailowo lub faxem.  
4. W przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw uniemożliwiających lub znacznie 
utrudniających wykonanie umowy zgodnie z jej pierwotnym brzmieniem, Strony uzgodnią wzajemne 
działania minimalizujące negatywne skutki działania siły wyższej. Uzgodnienia mogą nastąpić przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym mailowo.  
5. W przypadku, o którym mowa powyżej Strony mogą w szczególności dokonać koniecznych zmian w 
treści umowy, w tym wydłużyć terminy jej wykonania, zmienić zakres świadczenia Wykonawcy lub 
sposób wykonania umowy.  
6. W razie gdy wykonanie umowy zgodnie z jej treścią nie jest możliwe z przyczyn wywołanych 
działaniem siły wyższej, Strony nie naliczą kar umownych przewidzianych na wypadek jakiekolwiek 
formy niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności kar z tytułu 
nieterminowego wykonania obowiązków umownych przez Wykonawcę.  
7. W przypadku, gdy brak jest możliwości dojścia do porozumienia w kwestii działań określonych w ust. 
3 i w konsekwencji którakolwiek ze Stron odstąpi od umowy na skutek wystąpienia siły wyższej, Strony 
zwracają sobie wzajemnie świadczenia, które otrzymały od drugiej Strony. W przypadku gdy zwrot 
wykonanej już części świadczenia jest niemożliwy lub znacznie utrudniony, Zamawiający nie zwraca 



Wykonawcy świadczenia w tej części, a Wykonawcy przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie 
proporcjonalne do części świadczenia, którą zatrzymał Zamawiający. 
8. Strony oświadczają, że okoliczność zawarcia niniejszej Umowy w warunkach pandemii wirusa SARS-
CoV-2, czyli w warunkach działania siły wyższej, nie wyłącza możliwości skorzystania z rozwiązań 
wynikających z niniejszego paragrafu na etapie realizacji Umowy. W szczególności Strony są 
uprawnione do skorzystania z możliwości przesunięcia terminu realizacji niniejszej Umowy w razie, gdy 
negatywne konsekwencje wystąpienia pandemii SARS-CoV-2 będą uniemożliwiały lub znacznie 
utrudniały realizację Umowy w pierwotnie zakładanym terminie”. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie oferenta 

W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na 
wprowadzenie do umowy następujących zapisów:  

1. „Wykonawca oświadcza, iż przyjął Kodeks Etyczny Grupy Kapitałowej (Kodeks) w skład której wchodzi 
Wykonawca. 

2. Zamawiający zgadza się respektować i przestrzegać postanowień Kodeksu, zamieszczonego na stronie 
internetowej Dostawcy: http://* 

3. Każde naruszenie wymogów określonych w Kodeksie daje prawo Wykonawcy do rozwiązania Umowy”. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie oferenta 

W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na 
wprowadzenie do umowy następujących zapisów:  

1. Wykonawca XXX przyjął wytyczne Grupy Kapitałowej w skład której wchodzi Wykonawca XXX  
dotyczące zgodności na poziomie międzynarodowym w zakresie korporacyjnej odpowiedzialności 
karnej podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary” (dalej Wytyczne), których treść 
znajduje się na stronie www  pod następującym linkiem (**).  

2. Zamawiający niniejszym oświadcza, że zapoznał się z Wytycznymi. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie oferenta 

W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na 
wprowadzenie do umowy następujących zapisów: 

„Klauzula reklamacyjna 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia reklamacji na działalność lub usługi świadczone przez 

Dostawcę, w części dotyczącej usługi finansowej lub rozliczeń pieniężnych. 
2. Reklamacje mogą być składane wyłącznie w następujących formach: 

1) ustnie: 
    a. w formie telefonicznej pod następującym numerem: +48 xxxxx. 
    b. osobiście w siedzibie Dostawcy – Dział Compliance oraz AML.  
2) w formie pisemnej: 

                a. przesyłką pocztową na adres korespondencyjny: xxxxxxxxxxxxxx. 
                b. osobiście w siedzibie Dostawcy – Dział Compliance oraz AML. 

3) pocztą elektroniczną na następujące adresy e-mail: xxxxxxxxxxx.  
3. Reklamacje mogą być składane przez Zamawiającego osobiście lub za pośrednictwem kuriera, 

posłańca lub pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem w formie zwykłej. 
4. Na żądanie Zamawiającego Dostawca potwierdza wpływ reklamacji pisemnie (przesyłką 

pocztową) lub pocztą elektroniczną lub w innej formie uprzednio uzgodnionej z Dostawcą. 
5. Dostawca rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni 

od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie 
możliwe w terminie 30 dni, Dostawca poinformuje o tym Zamawiającego, wskazując: 



1) przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji, 
2) okoliczności wymagające wyjaśnienia, 
3) ostateczny termin udzielania odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od 

dnia otrzymania reklamacji. 
6. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o dostarczenie dodatkowych danych 

kontaktowych lub informacji oraz posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji dotyczącej składanej 
reklamacji, jakie mogą okazać się niezbędne w celu sprawnego przeprowadzenia procesu 
rozpatrywania reklamacji. 

7. Odpowiedź na reklamację Zamawiającego zostanie udzielona przez Dostawcę w postaci 
papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji albo pocztą 
elektroniczną, z zastrzeżeniem, że Dostawca udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną 
wyłącznie na wniosek Zamawiającego. 

8. W przypadku niedotrzymania przez Dostawcę terminu przewidzianego na rozpatrzenie 
reklamacji, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Zamawiającego. 

9. Zamawiający niezadowolony z wyjaśnień uzyskanych w odpowiedzi Dostawcy na reklamację ma 
możliwość wystąpić z:  

 1) wnioskiem do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5   
      sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku   
     Finansowym. Szczegółowe informacje dot. Rzecznika Finansowego dostępne są na stronie  
     internetowej: https://rf.gov.pl/. 

 2) powództwem przeciwko Dostawcy do właściwego sądu powszechnego. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
 

Pytanie oferenta 

W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na 
wprowadzenie do umowy następujących zapisów: 

„Klauzula ochrony danych osobowych 
Kontrahent niniejszym przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że jego Dane Osobowe umieszczone są w 
zasobach Spółki wraz z innymi danymi i informacjami pozyskanymi przez Spółkę w celu:  
a) zawarcia, wykonania umowy oraz do dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na 

podstawie art. 6 pkt 1 (b) Rozporządzenia (EU) 2016/679; 
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 (c) 

Rozporządzenia (EU) 2016/679; 
c) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub 

stronę trzecią, za które Administrator uznaje w szczególności: dochodzenie i obronę przed 
roszczeniami, obronę przez naruszeniem korporacyjnej odpowiedzialności karnej podmiotów 
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w 
ramach grupy przedsiębiorstw, zgodnie z art. 6 ust. 1 (f) Rozporządzenia (EU) 2016/679; 

d) jak również –w przypadku wyrażenia zgody – w celach promocyjnych i komercyjnych na podstawie art. 
6 pkt 1 (a) Rozporządzenia (EU) 2016/679  (takich jak przesyłanie newslettera z informacjami na temat 
oferowanych usług oraz zaproszeń na wydarzenia i konferencje organizowane przez Spółkę).   

Dostarczanie Danych w celu wywiązania się z wymogów regulacyjnych i kontraktowych jest obowiązkowe; 
ich niespełnienie uniemożliwi zawarcie umowy lub wykonanie usług z niej wynikających. Dostarczenie 
danych osobowych w celach promocyjnych i komercyjnych jest dobrowolne i nie pociąga żadnych 
konsekwencji w przypadku odmowy. Dane osobowe i informacje procesowane celem wykonania umowy 
mogą zostać ujawnione osobom trzecim – a zwłaszcza dostawcom usług w celu dochodzenia i 
administrowania wierzytelnościami, bankom w celach wykonania płatności a także organom 
administracyjnym celem spełnienia wymogów nadzorczych i regulacyjnych, w tych samych celach, dla 
których zostały zebrane.  
Dane osobowe będą przechowywane w całości w pełnym okresie czasu wykonania kontraktu, a następnie 
przechowywane będą przez okres 6 lat celem spełnienia wymogów prawnych. Dalsze przechowywane 
danych osobowych lub ich części może mieć miejsce celem egzekwowania i obrony swoich praw we 
wszelkich możliwych sprawach, a w szczególności w postępowaniach sądowych.  



Na mocy art. 15 i nast. rozporządzenia UE 2016/679, Kontrahent ma prawo uzyskać – między innymi – 
potwierdzenie istnienia danych osobowych jak również sposobu i celów ich procesowania, oraz prawo 
aktualizacji, zmian i nienaruszalności danych. Klient może się również sprzeciwić procesowaniu dotyczących 
go Danych Osobowych i uzyskać ich wykasowanie, poza przypadkami, w których ich zachowanie wymagane 
jest na mocy prawa. 
Administratorem jest xxxxxxx, z siedzibą przy xxxxxxxxx, która wyznaczyła Dyrektora Działu Informatyki 
Koordynatorem do spraw Ochrony Prywatności, zlokalizowanym w siedzibie głównej firmy, do którego 
Kontrahent może zwrócić się w celu egzekwowania swoich praw. 
Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym w myśl postanowień Rozporządzenia UE 2016/679 przez 
Administratora, jest xxxxxxxx.  
W celu egzekwowania wspomnianych praw, Kontrahent winien kontaktować się z Administratorem listem 
poleconym za potwierdzeniem odbioru na podany adres lub na adres mailowy xxxxxx.   
Kontrahent ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie Danych Osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy 
Rozporządzenia UE 2016/679. 

Kontrahent wyraża zgodę / nie wyraża zgody (opcja) na procesowanie Danych Osobowych przez Spółkę również 
w celach komercyjnych i promocyjnych (takich jak wysyłanie newsletterów dostarczających informacje na 
temat oferowanych usług, jak również zaproszenia na wydarzenia i konferencje Spóki). 
Spółka zobowiązuje się, jednakże, używać danych należących do Kontrahenta w sposób poufny, przez 
wyznaczony personel.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie oferenta 

W związku z pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2, zwracamy się z prośbą o umożliwienie podpisania 
umowy o zamówienie publiczne w formie elektronicznej przy użyciu przez strony umowy kwalifikowanych 
podpisów elektronicznych. Obecnie możliwość podpisania umowy w tradycyjnej formie i przesłania umowy 
pocztą w celu podpisania przez drugą stronę, a tym bardziej możliwość osobistego stawiennictwa stron przy 
podpisaniu umowy jest w znaczny sposób ograniczona. W związku z powyższym w pełni uzasadnione będzie 
skorzystanie z formy elektronicznej, która zgodnie z art. 78 § 2 kodeksu cywilnego równa jest formie pisemnej.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie oferenta 

Prosimy o potwierdzenie, że umowa zawarta z Wykonawcą a także ewentualne zmiany do umowy zostaną 
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES (podpis wewnętrzny). Ujednolicenie 
formatów zastosowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę ułatwi archiwizację plików i zachowa czytelność 
procesów związanych z przetargiem.   

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie oferenta 

W razie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o zamówienie publiczne w formie elektronicznej, prosimy o 
informację dotyczącą schematu, zgodnie z którym będzie podpisywana taka umowa. Czy Zamawiający podpisze 
umowę w pierwszej kolejności a następnie prześle mailowo umowę Wykonawcy, który opatrzy ją swoim 
podpisem (wtedy jako data zawarcia umowy będzie traktowana data, w której Wykonawca opatrzył umowę 
podpisem) czy też Wykonawca złoży swój podpis jako pierwszy a następnie prześle umowę do Zamawiającego 
w celu opatrzenia umowy jego podpisem (wtedy jako data zawarcia umowy będzie traktowana data, w której 
Zamawiający przesłał umowę Wykonawcy w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią zgodnie ze 
wskazanymi poniżej propozycjami postanowień umownych)? Jeżeli Zamawiający będzie podpisywał umowę w 
drugiej kolejności, prosimy o informację czy Zamawiający zobowiąże się do podpisania umowy nie później niż w 
terminie 3 dni od przesłania umowy przez Wykonawcę do Zamawiającego.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 



Pytanie oferenta 

W razie wyrażenia zgody na podpisanie umowy w formie elektronicznej prosimy dodanie zapisów wskazanych 
poniżej w § Postanowienia końcowe oraz w § Zawiadomienia: 

“§ ___ 
Zawiadomienia 

1. Zawiadomienia, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Umowie, zawierające oświadczenia składane 
przez Strony w związku z wykonaniem Umowy będą przesyłane: 

1) za pośrednictwem listu poleconego albo kurierem na adresy wskazane w Umowie albo 
2) za pośrednictwem e-maila na następujące adresy e-mail: 

Strona: Adres e-mail: 
Wykonawca  
Zamawiający  

2. W celu uniknięcia wątpliwości: 
1) wiadomość wysłaną za pośrednictwem listu poleconego, uważa się za doręczoną w momencie 

doręczenia lub jeśli strona nie podejmie przesyłki z punktu kurierskiego  lub urzędu pocztowego, 
przesyłkę uważa się za doręczoną w terminie 14 dni od dnia pierwszego awizowania. Jeżeli strona 
odmówi przyjęcia takiej przesyłki i zostanie to potwierdzone na piśmie przez osobę ją doręczającą, 
uznaje się przesyłkę za prawidłowo doręczoną w dniu dokonania adnotacji o odmowie jej przyjęcia;  

2) wiadomość wysłaną za pośrednictwem e-maila, uważa się za doręczoną z chwilą przesłania. W 
przypadku przesłania e-maila po godz. 15.00 wiadomość uważa się za doręczoną w następnym dniu 
roboczym (dzień roboczy tj. dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od 
pracy); 

3. Strony zobowiązują się do przesłania informacji o zmianie swojego adresu lub adresu e-mail, w 
terminie 3 dni licząc od dnia dokonania zmiany, pod rygorem uznania, że jakiekolwiek zawiadomienie 
wysłane przez Stronę na adres lub adres e-mail, co do którego Strona nie poinformowała o zmianie, 
uznane jest za prawidłowo doręczone. Strony postanawiają, że zmiana adresu Strony lub adresu e-
mail, nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. 

4. Strony wskazują następujące adresy e-mail do korespondencji: 
 Wykonawca: 
 Zamawiający: 

§ ___ 
Postanowienia końcowe 

1. Zawarcie Umowy lub zmiana Umowy wymaga zachowania: 
1) formy elektronicznej w rozumieniu art. 781 k.c. pod rygorem nieważności, w przypadku wyboru 

przez Strony formy elektronicznej oświadczenie woli obu Stron będzie składane w postaci 
elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 781 k.c. oraz 
przesyłane za pośrednictwem e-maila na zasadach określonych w Umowie albo; 

2) formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W razie wyboru formy elektronicznej: 

1) oświadczenie woli obu Stron będzie składane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym zgodnie z art. 781 k.c. oraz przesyłane za pośrednictwem e-maila na 
następujące adresy e-mail: Zamawiający :_________________________, 
Wykonawca:______________________________;  

2) wiadomość wysłaną za pośrednictwem e-maila, uważa się za doręczoną z chwilą przesłania, w 
przypadku przesłania e-maila po godz. 15.00 wiadomość uważa się za doręczoną w następnym dniu 
roboczym (dzień roboczy tj. dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od 
pracy). 
3. W przypadku, gdy oświadczenie woli jednej ze Stron zostanie złożone w formie elektronicznej w 

rozumieniu art. 781 k.c., a oświadczenie woli drugiej Strony w formie pisemnej, Strony zgodnie 
postanawiają, że oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej traci moc, a dla skutecznego 
zawarta niniejszego Aneksu wymagana będzie forma pisemna pod rygorem nieważności. 

4. Złożenie oświadczenia przez Stronę o odstąpieniu od Umowy lub rozwiązaniu Umowy wymaga 
zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz doręczenia osobiście albo za 
pośrednictwem listu poleconego albo kuriera.  



5. W przypadku gdy Umowa będzie zawarta w formie elektronicznej, sporządzona zostanie w jednym 
egzemplarzu. W przypadku gdy Umowa będzie zawierana w formie pisemnej sporządzona 
zostanie w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.  

6. W razie gdy Wykonawca podpisuje Umowę jako ostatni, datą zawarcia Umowy jest data złożenia 
ostatniego podpisu przez przedstawiciela Wykonawcy. W razie wyboru formy pisemnej, data 
podpisania Umowy przez Wykonawcę jest odnotowywana przy jego nazwisku.  

7. W razie gdy Wykonawca podpisuje Umowę jako pierwszy, a Umowa zawierana jest w formie 
elektronicznej, Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od daty doręczenia podpisanego 
jednostronnie egzemplarza Umowy, jest zobowiązany do podpisania przesłanego egzemplarza 
Umowy oraz doręczenia Wykonawcy na zasadach określonych w Umowie. Datą zawarcia Umowy 
będzie data doręczenia Wykonawcy podpisanej Umowy, zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w 
Umowie. W razie gdy Wykonawca podpisuje Umowę jako pierwszy, a Umowa zawierana jest w 
formie pisemnej, datą zawarcia Umowy będzie data doręczenia Wykonawcy podpisanej 
obustronnie Umowy w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 


