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Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
ul. Żołnierska 18 
10 – 561 Olsztyn 

             Do wiadomości 

                          uczestników postępowania 

 

WYJAŚNIENIA  TREŚCI SIWZ 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na wybór wykonawcy dostaw na produkty lecznicze (Ogłoszenie w Biuletynie 

Zamówień Publicznych 518242-N-2018  z dnia 14,02.2018 r.). 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień  publicznych, informujemy, iż  
w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania:  
 
1. Czy Zamawiający w par. 2.5 wykreśli frazę „a wewnątrz opakowania wymagane jest 

umieszczenie jednorazowego wskaźnika temperatury, umożliwiającego potwierdzenie właściwych 

warunków transportu”? Zakłada się, że transport odbywa się zgodnie z DPD, a każdorazowe 

potwierdzanie tego faktu przy dostawie  nie jest niezbędne.  

Odpowiedź: 
Zamawiający w §2 ust. 5 wykreśla cytowaną powyżej frazę i dodaje ust. 7 o brzmieniu:  

„Transport leków musi odbywać się zgodnie z zasadami określonymi w DPD”.  

 

2. Czy Zamawiający zmieni następujący zapis par. 6: „Wszczęcie postępowania reklamacyjnego 

zawiesza bieg terminu płatności faktury w całości lub w części.” na:  „Wszczęcie postępowania 

reklamacyjnego zawiesza bieg terminu płatności faktury w części dotyczącej reklamowanego 

leku”? Zapis ten precyzuje w jakim zakresie płatność faktury może zostać wstrzymana. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę w związku z czym §6 otrzymuje brzmienie: 

„Zamawiający powinien sprawdzić zgodność realizacji zamówienia najpóźniej w chwili wykorzystania 

produktu leczniczego w procedurze medycznej. Reklamacje winny być zgłaszane pisemnie Wykonawcy 

w ciągu 7 dni od dnia ujawnienia wszelkich niezgodności. Wykonawca winien w ciągu 7 dni 

ustosunkować się pisemnie do reklamacji. Brak odpowiedzi pisemnej w ciągu 7 dni jest uważany za 

uznanie reklamacji. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca dostarczy produkt leczniczy zgodny 

z zamówieniem. Wszczęcie postępowania reklamacyjnego zawiesza bieg terminu płatności faktury  

w części dotyczącej reklamowanego”. 

 

3. Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 9.1. z 3%  wartości brutto 

niedostarczonego w terminie towaru do wartości max 0,2%?  Obecna kara umowna jest rażąco 
wygórowana. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie wartości kary umownej. 

 

4. Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 9.2. z 10%  do wartości 

max 2%?  Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną powyżej zmianę. 

 

5. Czy Zamawiający dopisze, że zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności? Jest to zapis korzystny także dla Zamawiającego. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższy zapis poprzez umieszczenie go w § 19 a dotychczasowy  

§ 19 staje się § 20. 

 

 
 

 

                                                                                                           Dyrektor WSS w Olsztynie 
                                                                                                                   Irena Kierzkowska 

                                  ( Podpis osoby uprawnionej ) 

 

 

 


