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wg rozdzielnika

dorycży: odpowiedzi na złożoneprżeż Wykonawcóuł zĄprl'.nda, dotycące posĘpowania na dostawę
pa§ków odczynnikowych. wyrobów diagnostycznych ijednomzowych nie chemicznych
artykułów medycmych _ aak spra,Ny G/s/zP-tlż2..

l.

Dvtani€

Dotyczy

swz, załącznik nr3

do

swz, wzórUnowy:

§3 u§t.5 w związku z §5 ust,5:

czy Zamawiający dopŃci możliwoścdosyłania falduly papierow€j

po dostawie towaru lub

w

formie elektronicznej na e,mail w formacie pliku pdl:
Jeżf,li tak pro§imy o zmianę ww. postanowienia poprzez dodamie zapisu .,Zamawiający w}Taza
zgodę na prz€§yłani€
faktur elektronicznych na następujący adr€s pocz§,
el€lśronicznej,,,.,,..,,,..,...-,

9dpp!&cź:

,,Za'l:'awiajlcy ,Jłyraża zgodę na prześyłeni€ fakur el€khonicznych
eleklrcn]czieJ Goslanie padany prł podpisaniu unol+y)" .

na następujący adres poczty

§3 u§t6:

Prosimy o uzupełnienie zapisu poprż€z dodanie zdania: ,,z wyłącz€niem kNi kontrolnej, która
j e§t rozdysponowywana wg hannonogramu dostaw materiału kontrolnego dostępnyrn na §tronie
www,..,,,.,,.,,..pl",

Krew kontrolnajest materiałem o kólkim okr€sie wazności ze względu na rodżaj materiału,
dostarczana jest zgodnie z harmonogramem tak. aby Zamawiający miał zawsze ważną kr€W,

ob€cnie nie ma na rynku dostępnej krwi kontrolnej o dhższym okresie ważlości,
odDowi€dź:
Zamawiający uzupełnia zapis w §3 usl.ó w następujący sposób|
w przypadku dostarcz€nia przez Wykonawcę Towarów o terminie wazności kTótszym njż 6 m,
cy ]ub połołieokresujego ważności,zamawiającemu przysługuje prawo do zwrotu towaru rra
koszi wykonawcy Z wyłączeniem krwi kontroinej, kióra j€§t rozdysponowywana wg
harmonogfamu dostaw materiału kontrolnego dostępnym na §tronie www.-,.-,,...,,..pl",

usll lit. b) orrz c):
UpźejInie proslmy o 7-asĘpienie §łów:

§7

"opóźDienia"

nr,zwłoki".

Zapis w obecnym brzmieniu stanowi klauzulę abuzywną z8odnie z Art, 433 pkt ]) oraz 2)
U§talł} Z dnia l l !łrześnia2019 T, Prawo Zanlówień Publicznych.
odDowi€dź:
Zarnawiający w §7 ust,l lit, b) oraz c) wzoru umo\ry zmienia słowa z opóźnienia na zwłoka.
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