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Puszczykowo, dnia 22 marca 2017 r.  

 

Szp.12/8/2/17 

 

 

 

Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

 

Dostawa leków do Apteki Szpitalnej 

 

 

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. – zwany dalej Zamawiającym, działając na podstawie  

art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) 

– zwanej dalej Ustawą, udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia – zwanej dalej SIWZ, skierowane do Zamawiającego w dniu 21 marca 2017 r. 

 

Dotyczy Wzoru umowy 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający w par. 2.8 wydłuży terminy rozpatrzenia reklamacji ilościowych do 3 dni roboczych? Zgłoszona 

reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki bądź zbadania 

wadliwej dostawy, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w krótszym 

czasie jest niemożliwe.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę umowy. 

 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający w par. 3.4 wykreśli wymóg wpisywania na fakturze daty umowy? Systemy fakturujące generują 

dokumenty o określonej treści i wpisywanie daty umowy musiałoby następować odręcznie, co zasadniczo nie jest 

możliwe w toku realizacji zamówienia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę umowy. 

 

Pytanie 3 

Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 4.1.1 z 0,5% do wartości max. 0,2% oraz 

wykreśli frazę „jednak nie mniej, niż 50zł”? Obecna kara jest rażąco wygórowana. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę umowy. 
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Pytanie 4 

Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 4.1.2 z 0,5% do wartości max. 0,2% oraz 

wykreśli frazę „jednak nie mniej, niż 50zł”?? Obecna kara jest rażąco wygórowana. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę umowy. 

 

Pytanie 5 

Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 5.2.4? zawiera on instytucję nieznaną polskiemu prawu. Jeśli chodzić by tu 

miało o zajęcie np. ruchomości  w toku egzekucji, to przecież sytuacja taka w niczym nie wpływa na realizację 

zobowiązań umownych i nie rodzi żadnych ryzyk po stronie Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę umowy. 

 

Pytanie 6 

Czy Zamawiający w par. 7.3 wpisze, że zmiana stawki VAT wchodzi w życie automatycznie, a nie pierwszego dnia 

następnego miesiąca i pod warunkiem uprzedniej pisemnej informacji? Zapis taki grozi Wykonawcy rażącą stratą. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę umowy. 

 

 


