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 WYJAŚNIENIA DO  TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

                                
 
Dotyczy :  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego  na  dostawę LEKÓW - 11.   Nr sprawy : ZP-17-056UN 
 
 
                  W związku z pytaniem Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu,  działając zgodnie z art.38  ustawy - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), udzielam następującej odpowiedzi : 
   
 

1. W związku z tym że pakiet 3 dotyczy leków z importu docelowego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 14 dni od dnia otrzymania zamówienia oraz 
wniosku/zapotrzebowania ze strony Szpitala, potwierdzonego przez Ministra Zdrowia.  
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

2.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 11 insuliny w postaci wstrzykiwaczy 
SoloSTAR ? Odp.: Zamawiający wyraża zgodę ale nie wymaga. 
 

3. Czy Zamawiający zmieni zapis par. 2.8.a w ten sposób, że termin załatwienia reklamacji wynosić będzie 3 
dni robocze od daty rozpatrzenia i uznania reklamacji? Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia                      
z uwzględnieniem wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki bądź zbadania jakościowo wadliwego 
towaru, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w krótszym 
czasie jest niemożliwe. Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 
4. Czy Zamawiający w par. 3.1 wykreśli stawkę podatku VAT 8%? Stawka ta każdorazowo zależy od 

odpowiednich przepisów i może być inna, a także ulegać zmianie w czasie. Odp.: Zamawiający nie 
wyraża zgody na zmianę. Ewentualną zmianę stawki podatku VAT reguluje zapis w umowie. 

 
5. Czy Zamawiający zmieni wartość kary umownej określonej w par. 5.1 z 5% do wartości max. 0,2%? 

Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana. Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 
6. Czy Zamawiający zmieni wartość kary umownej określonej w par. 5.2 z 10% do wartości max. 5%? 

Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana. Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 
7. Do §5 ust.1 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar 

umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru lub towaru podlegającego 
reklamacji poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 1% wartości NIEDOSTARCZONEGO                   
w terminie zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki? Zwracamy przy tym uwagę na 
niewspółmierność kar przewidzianych w umowie. Zamawiającemu za opóźnienie świadczenia 
pieniężnego może zostać naliczona kara w wysokości nie większej niż 9,5% w skali roku, liczona od 
kwoty, której dotyczy opóźnienie. Natomiast dla wykonawcy zamówienia jest przewidziana kara                      
w wysokości 1825% w skali roku (5% x 365 dni) za opóźnienie świadczenia.  

8. Do §5 ust.2 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kary 
umownej za odstąpienie od umowy w wymiarze 10% wartości brutto NIEZREALIZOWANEJ części 
przedmiotu umowy?  

9. Do treści §5 ust.4 projektu umowy prosimy o dodanie słów, zgodnych z przesłanką wynikającą                    
z art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie                      
z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia 
towaru Kupującemu." 

10.  Prosimy o dopisanie do §5 ust.5 projektu umowy: "...zgodnie z art.4 pkt 3 Ustawy o terminach zapłaty               
w transakcjach handlowych". 

Odp na pyt nr 7 - 10 : Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w treści projektu umowy.  
 
 
 
 



 
Zgodnie z art.38 ust.4 ustawy pzp Zamawiający koryguj treść SIWZ w następujący sposób: 
 
PAKIET Nr 6   
Zamawiający wymaga w zakresie Pakiecie Nr 6 : 
1)  aby oferowany lek w znajdował się na liście leków refundowanych  w dniu otwarcia ofert. 
2)  oświadczenia producenta o zawartości substancji suchych w fiolce 
3)  oświadczenia producenta o ważności fiolki z lekiem po otwarciu i rozcieńczeniu leku w płynie infuzyjnym 

jeśli obie czynności wykonano w zwalidowanych warunkach jałowych 
 

PAKIET Nr 24  
Wykreśla się treść pkt.2 – „oświadczenie producenta o gęstości roztworu” i zastępuje się ją następującym 
zapisem: oświadczenie producenta o zawartości substancji suchych w fiolce. 
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                                                         mgr Ewa Mołek  
 
 
 
 
 


