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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 - 13.   Nr sprawy : ZP-17-060UN 
 
 
                  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. 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.  

2. 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. 

3. 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.  

4. 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.  
 
 

Zgodnie z art.38 ust.4 ustawy pzp Zamawiający koryguj treść SIWZ w następujący sposób: 
 
PAKIET Nr 1   
W kolumnie Nr 11 załącznika asortymentowo-cenowego do wymaganych danych dopisuje się : kod EAN 
PAKIET Nr 2   
W kolumnie Nr 1 załącznika asortymentowo-cenowego koryguje się omyłkę pisarska; przedmiot zamówienia 
to: Tacrolimusum 
PAKIET Nr 9   
W kolumnie Nr 1 załącznika asortymentowo-cenowego koryguje się omyłkę pisarska; przedmiot zamówienia 
to: Atropini sulfas 
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