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Kraków, 3 czerwca 2015r. 

 

 

wg rozdzielnika 

 

NR POSTĘPOWANIA: DZP.272-7/15 

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa leku Laronidasum do programu lekowego" 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

 

 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na 

podstawie art. 38 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 

roku, poz. 907 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytania: 

 

1. Czy Zamawiający wykreśli w par. 2.3 frazę „i rozładować”? Względnie uściśli, że nie ma to  

oznaczać konieczności umieszczenia opakowań jednostkowych we wskazanych miejscach na 

półkach czy w lodówkach apteki? Taki obowiązek powodowałby opóźnienie następnych dostaw 

zaplanowanych na ten dzień. 

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie frazy „i rozładować”. Zgodnie z 

paragrafem 2 ust. 3 „Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczyć, dostarczyć, wnieść i rozładować 

towar do siedziby, Zamawiającego na koszt i ryzyko własne.” 

Wniesienie i rozładowanie towaru ma odbyć się w Dziale Farmacji, co nie oznacza konieczności 

umieszczenia opakowań jednostkowych we wskazanych miejscach na półkach czy w lodówkach 

apteki. 

2. Czy Zamawiający zamieni w par. 4.6 frazę „logo kontrahenta’ na frazę „oznaczenie  

kontrahenta”? 

Odpowiedz:Tak. 
3. Czy Zamawiający zmieni zapis par 5.1 w ten sposób, że zamiast stawki kary umownej 5% 

zastosuje stawkę max. 0,5%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana.  

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do wysokości 3%. 
4. Czy Zamawiający zmieni zapis par 5.2 w ten sposób, że zamiast stawki kary umownej 10% 

zastosuje stawkę max. 5%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana 

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do wysokości 8%. 
5. Czy Zamawiający zmieni zapis par 5.3 w ten sposób, że zamiast stawki kary umownej 10% 

zastosuje stawkę max. 5%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana 

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do wysokości 8%. 
6. Czy Zamawiający zmieni termin określony w par. 8.3 z 3 dni roboczych na 5 dni roboczych? 

Rozpatrzenie reklamacji wymaga analizy dokumentów magazynowo-spedycyjnych oraz kontaktu 

w firmą kurierską oraz dokonania fizycznej dostawy nowego towaru; wykonanie tego w ciągu 3 

dni jest niemożliwe. 

Odpowiedz: Tak. 
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7. Czy Zamawiający dopisze w par. 12.1.4 zdanie: „Obowiązek taki nie pojawia się, jeśli cena 

oferowana w ramach Umowy jest niższa od urzędowej”? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższa propozycje zmian w związku z czym w par. 

12 ust. 1 pkt 4 otrzymuje nowe brzmienie:  

„w przypadku zmian cen urzędowych, wprowadzonych rozporządzeniem odpowiedniego 

Ministra, zmiany cen następują automatycznie stosownie do tych zmian, obowiązek taki nie 

pojawia się, jeśli cena oferowana w ramach Umowy jest niższa od urzędowej.” 

 

 

Modyfikacja treści SIWZ wprowadzona niniejszym pismem stanowią integralną część SIWZ i jest 

wiążąca dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Otrzymują: 

 Wykonawcy, którzy zadali pytania 

 strona internetowa Zamawiającego 

 a/a 

 

 

Załączniki: 

 Zmieniony załącznik nr 1B do SIWZ 
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