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EZ.28.27.255.2016.EG                                                                                                               Łódź, dnia 23.02.2016r. 

Nr sprawy 27/ZP/16 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę 

produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika 

w Łodzi. 

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA                                                    

I  

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

Zgodnie z art. 38 ust. 2, 4 oraz 4, 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  prawo zamówień publicznych (Dz. U z 

2015 r. poz. 2164 tekst jednolity) przekazujemy Państwu odpowiedzi na zapytania złożone do specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia oraz modyfikację treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000  EURO, nie 

przekraczające 209 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. 

 

 

I. W  toku  postępowania  zostały  zadane  następujące  pytania  i prośby o wyjaśnienia dotyczące  treści  

Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia: 

Pytanie: 

Czy Zamawiający wykreśli w par. 2.7. obowiązek umieszczania na fakturach numeru zamówienia? Systemy 

księgowe i magazynowe nie pozwalają na  dowolne zapiski na fakturach. 

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający w par. 5.2. zmieni maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji na 5 dni? Zgłoszona 

reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem analizy dokumentów magazynowo-spedycyjnych oraz 

wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki. Wykonanie tego w ciągu 24 godzin jest niemożliwe. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający skreśli zapis par. 5.4 względnie określi termin wystawienia korekty na 5 dni od daty 

uwzględnienia reklamacji?  

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający  zmieni wartość kary umownej opisanej w par. 6.1.a. z 10 % wartości niezrealizowanej 

części umowy brutto do max. 2%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana.  

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający  zmieni wartość kary umownej opisanej w par. 6.1.b. z 10 % wartości umowy brutto do 

max. 2%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana. 

 Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ 
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Pytanie: 

Czy Zamawiający  zmieni wartość kary umownej opisanej w par. 6.1.c. z 2 % wartości niedostarczonej w 

terminie partii towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia do max. 0,2%? Obecna kara umowna jest 

rażąco wygórowana.  

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający  zmieni wartość kary umownej opisanej w par. 6.1.d. z 2 % wartości towaru stanowiącego 

przedmiot reklamacji za każdy dzień opóźnienia do max. 0,2%? Obecna kara umowna jest rażąco 

wygórowana.  

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający  zmieni wartość kary umownej opisanej w par. 6.1.e. z 10 % wartości niezrealizowanej 

części umowy brutto do max. 0,2%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana.  

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający wykreśli par. 7.5.c.? Fakt wprowadzenia nowych leków na rynek nie oznacza, że 

Wykonawca może je zaoferować w ramach niniejszej Umowy i że są one w takim razie automatycznie 

wprowadzane do oferty Wykonawcy zamiast, czy obok już oferowanych produktów. 

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający wykreśli par. 7.5.e.? Fakt wprowadzenia nowych leków na rynek nie oznacza, że 

Wykonawca może je zaoferować w ramach niniejszej Umowy i że są one w takim razie automatycznie 

wprowadzane do oferty Wykonawcy zamiast, czy obok już oferowanych produktów. 

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ 
 

II. Zamawiający zmienia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia poprzez modyfikację następujących 

terminów: 

 Termin składania ofert określony w rozdziale IX pkt. 2 SIWZ 

– do dnia 26.02.2016 roku do godziny 10.00 

 Termin otwarcia ofert określony w rozdziale XIII pkt. 1 SIWZ  

– w dniu 26.02. 2016 roku o godzinie 11.00 

 

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian. 

 

Z poważaniem 
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