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  Pytanie: 

1. Czy Zamawiający dopuszcza w pozycji 49 worki o grubości 18 mikronów, pakowane 

po 20 sztuk na rolce, przeliczając ilości opakowań tak, aby były zgodne z 

wymaganiami Zamawiającego ?  

2. Czy Zamawiający dopuszcza w pozycji 50 worki o grubości 20 mikronów, pakowane 

po 25 sztuk na rolce, przeliczając ilości opakowań tak, aby były zgodne z 

wymaganiami Zamawiającego ?  

3. Czy Zamawiający dopuszcza w pozycji 51 worki o grubości 25 mikronów, pakowane 

po 25 sztuk na rolce, przeliczając ilości opakowań tak, aby były zgodne z 

wymaganiami Zamawiającego ?  

4. Czy Zamawiający dopuszcza w pozycji 52 worki o grubości 30 mikronów, pakowane 

po 25 sztuk na rolce, przeliczając ilości opakowań tak, aby były zgodne z 

wymaganiami Zamawiającego ?  

5. Czy Zamawiający dopuszcza w pozycji 53 worki o grubości 35 mikronów, pakowane 

po 20 sztuk na rolce, przeliczając ilości opakowań tak, aby były zgodne z 

wymaganiami Zamawiającego ?  

6. Wzór umowy par. 4. Prosimy o podanie w dniach roboczych (pon. - piąt.) terminu 

dostawy? 

7.  Wzór umowy par. 5 ust. 2. Prosimy o zmianę zapisu: "(...) w terminie 24 godzin (...)" 

na zapis: "(...) w terminie 48 godzin roboczych (pon. - piąt.) (...)".  

8.  Wzór umowy par. 7 ust. 1. Prosimy o zmianę zapisu: "(...), w wysokości 1 % 

ustalonego wynagrodzenia netto określonego w par. 3 ust. 1" na zapis: "(...), w 

wysokości 0,5 % wartości netto dostawy, której zwłoka dotyczy." 

9.  Wzór umowy par. 7 ust. 2. Prosimy o zmianę zapisu: "(...) -  w wysokości 3 % 

ustalonego wynagrodzenia netto określonego w par. 3 ust. 1" na zapis: "(...) -  w 

wysokości 3 % wynagrodzenia netto z niezrealizowanej części umowy ". 

Odpowiedź: 

Dotyczy pytań 1-5 

Zamawiający dopuszcza proporcjonalne przeliczenie wartości produktu na sztuki, po                     

wcześniejszym kontakcie z zamawiającym. 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany grubości worków niż w specyfikacji. 

            Dotyczy pytań 6-9 

            Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków umowy. 
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