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Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13
Szczecin, dn. 22.04.2014 r.
Znak sprawy: ZP/220/49/14
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę leków Natrii hyaluronas,
koncentratu glutaminy i żelatyny w roztworze elektrolitów.

WYJAŚNIENIE NR 1
W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie nr 1 dot. § 11 ustęp 1 punkt b umowy:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie jako podstawy do ustalenia wysokości kary umownej
wartość
niezrealizowanej
części
umowy?
W
przypadku
zrealizowania
zgodnie
z umową znacznej części przedmiotu umowy, naliczanie kar od całości jest wyraźnie zawyżona.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 2 dot. § 1 ust. 4 wzoru umowy:
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu wg poniższej propozycji:
„Ilość leku/wyrobu podana w formularzu oferty ma charakter orientacyjny i Kupujący ma prawo
zamówić ich mniejszą ilość, z tym że nie mniej niż 60 % ilości podanej w formularzu oferty”(…)
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 3 dot. § 7 ust. 2 wzoru umowy:
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu (zdanie pierwsze) wg poniższej propozycji:
„Sprzedawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację ilościową w ciągu 3-ch dni roboczych, natomiast
w przypadku reklamacji jakościowej w ciągu 3 dni roboczych od chwili otrzymania reklamowanej
partii zamówienia oraz poinformować Kupującego faksem o sposobie jej rozpatrzenia(…).”
Obecna forma zapisu uniemożliwia Wykonawcy rozpatrzenie ewentualnej reklamacji jakościowej, z
uwagi na to, że rozpatrzenie może odbyć się wyłącznie po dokonaniu oględzin reklamowanego towaru.
Wykonawca/ Producent, w przypadku reklamacji jakościowej, powinien mieć możliwość dokonania
oględzin reklamowanego towaru pod względem wad jakościowych, przed dokonaniem wymiany.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Zamawiający niniejszym pismem nie wprowadził zmiany do SIWZ, które wymagają dodatkowego
czasu na dokonanie zmian w przygotowywanych ofertach. Zamawiający nie przedłuża termin składania
i otwarcia ofert. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i
składania ofert.
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