
Pytania: 

 

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu dostawy z 14 do 21 dni? 

 

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na to, aby certyfikaty jakości oraz instrukcje 

użytkowania dla przedmiotu umowy były pobrane przez Zamawiającego ze 

strony internetowej Wykonawcy lub przesłanie przez Wykonawcę za pomocą 

poczty elektronicznej po odbiorze dostawy (na podstawie prośby przesłanej 

na ogólny adres e-mail Wykonawcy i podaniu numerów LOT dostarczonych 

testów)? 

 

 

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin ważności dla testów wynosił 

minimalnie 75% terminu podanego przez producenta? W formularzu 

ofertowym znajdują się pozycje posiadające 12 miesięczny okres ważności od 

daty produkcji, dlatego nie jest możliwe dostarczenie testów z rocznym 

terminem ważności biorąc pod uwagę czas transportu. 

 
 

Odpowiedzi: 

 
1. Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy z 14 do 21 dni i w 

związku z tym wprowadza się zmiany w: 

 1) specyfikacji istotnych warunków zamówienia – w dziale II Przedmiot 

Zamówienia pkt. II.4) Czas trwania zamówienia / termin wykonania zmienia się 

termin dostawy poszczególnych partii przedmiotu zamówienia z 14 dni na 21 

dni. 

 2) we wzorze umowy (załącznik nr 4) - § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Termin 

dostawy poszczególnych partii przedmiotu umowy nie może przekraczać 21 

dni”. 

 

2. Zamawiający wyraża zgodę na dostarczanie certyfikatów jakości oraz  

instrukcji użytkowania drogą elektroniczną. Wobec powyższego wprowadza się 

następujące zmiany: 

 1) w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w dziale II Przedmiot 

zamówienia w pkt II.6) Opis przedmiotu zamówienia ppkt 5 otrzymuje 



brzmienie: „Certyfikaty, świadectwa i instrukcje, o których mowa powyżej, 

wykonawcy będą zobowiązani każdorazowo dołączyć do dostarczanej partii 

przedmiotu zamówienia lub dostarczyć je w formie elektronicznej (nie jest 

wymagane załączanie takich dokumentów na etapie składania ofert)”. 

 2) we wzorze umowy (załącznik nr 4) § 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do dostarczanej partii przedmiotu 

umowy certyfikaty, świadectwa jakości i instrukcje, o których mowa w 

specyfikacji istotnych warunkach zamówienia lub dostarczyć je w formie 

elektronicznej”. 

 

3. Zamawiający wyraża zgodę, aby termin ważności wynosił min. 75% terminu 

podanego przez producenta ale wyłącznie w przypadku testów, których termin 

ważności wynosi mniej niż 12 miesięcy. W związku z powyższym wprowadza się 

zmiany: 

 1) w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w dziale II Przedmiot 

zamówienia w pkt II.6) Opis przedmiotu zamówienia ppkt 2 otrzymuje 

brzmienie: „Termin ważności przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 

12 miesięcy od daty odbioru przez zamawiającego, za wyjątkiem: 

a) podłoży na płytkach, dla których termin ważności określa się na 

min. 8-10 tygodni (od daty odbioru), 

b) dla testów określa się termin ważności wynoszący minimum 75% 

terminu podanego przez producenta, ale wyłącznie w przypadku 

gdy termin ważności określony przez producenta jest krótszy niż 12 

miesięcy. 

 2) we wzorze umowy (załącznik nr 4) § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Termin 

ważności przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy od 

daty odbioru przez zamawiającego, za wyjątkiem: 

a) podłoży na płytkach, dla których termin ważności określa się na 

min. 8-10 tygodni (od daty odbioru), 

b) dla testów określa się termin ważności wynoszący minimum 75% 

terminu podanego przez producenta, ale wyłącznie w przypadku 

gdy termin ważności określony przez producenta jest krótszy niż 12 

miesięcy. 

 


