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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 - 28. Nr sprawy : ZP-17-121UN
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 :
Pyt.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.
Pyt.2 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.
Pyt. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr 19 diety cząstkowej w proszku
Fresubin Protein Powder, Suplement białka – białko serwatki w proszku (proszek rozpuszczalny),
zawierający 87g/100g białaka, tłuszcze 1g/100g, nie zawierająca błonnika, wartość energetyczna
360kcal/100g w opakowaniu jednostkowym po 300g po odpowiednim przeliczeniu na gramy?
Odp.: Zamawiający wszystkie wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określił w SIWZ
i podtrzymuje je.
Pyt.4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w §5 ust.2 umowy i ustanowi karę umowną w
wysokości 10% wartości brutto nie zrealizowanego przedmiotu umowy? W przypadku zrealizowania
znacznej części umowy bez żadnych zastrzeżeń , kara liczona od całości umowy jest wyraźnie
zawyżona. Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Kara za odstąpienie od umowy jest
liczona tylko od części/pakietu, którego dotyczy odstąpienie a nie od całości umowy.
Pyt.5 Dotyczy §2 ust.4 umowy. W związku z tym, iż dostępne na rynku polskim produkty do żywienia
dojelitowego mają średnio 12-miesięczny okres przydatności od momentu wyprodukowania w
fabryce, prosimy Państwa o uwzględnienie specyfiki produktów dojelitowych pod kątem terminu
ważności i zaakceptowanie dostawy produktów do żywienia dojelitowego z terminem ważności nie
krótszym niż połowa terminu ważności dla danego produktu. Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na
proponowaną zmianę pod warunkiem, że Wykonawca zobowiąże się do wymiany w/w produktów
na pełnowartościowe przed upływem ich daty ważności na żądanie Zamawiającego.

Zgodnie z art.38 ust.4 Zamawiający zmienia treść SIWZ i wymaga w zakresie wszystkich załączników
asortymentowo-cenowych, w ostatniej kolumnie wpisania kodu EAN.
Powyższe odpowiedzi i zmiany SIWZ są wiążące i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty w ramach
niniejszego postępowania.
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