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Katowice, dn. 26.08.2020r 
 

  
WYJAŚNIENIA I ZMIANY DO  TREŚCI 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
                                 
Dotyczy :  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego  na  dostawę LEKÓW - 31.   Nr sprawy : ZP-20-095UN 
 
 
                  W związku z pytaniem Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu,  działając zgodnie z art.38  ustawy - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), udzielam następującej odpowiedzi : 
 
 
1) Czy Zamawiający w par. 1.4. Zamiast 6 miesięcy wpisze 3 miesiące? Wykonawca nie może zobowiązać się 

do dostaw na niezmienionych zasadach i w niezmienionej cenie przez okres o 6 miesięcy dłuższy, niż 
pierwotna umowa. 

2) Czy Zamawiający zmieni wartość kary umownej określonej w par. 5.1 z 5% do wartości max. 0,2%? 
Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana.  

3) Czy Zamawiający zmieni wartość kary umownej określonej w par. 5.2  z 20% do wartości max. 5%? 
Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana.  

4) Czy Zamawiający dopisze w par. 5.5, że chodzi o odsetki ustawowe za opóźnienie? 
5) Dotyczy umowy § 2 ust. 8 podpunkt a umowy  - Ze względu na fakt, iż nie mamy możliwości wymiany 

wadliwego towaru, wnosimy o dopuszczenie zwrotu i wystawienia faktury korygującej. 
6) Dotyczy § 2 ustęp 8 podpunkt a umowy 

 Wnosimy o zmianę zapisu w umowie w zakresie kryterium Termin rozpatrywania reklamacji. Składane 
przez Zamawiającego reklamacje mogą dotyczyć zarówno nie odpowiadającej zamówieniu ilości 
zrealizowanego zamówienia jak i jakości dostarczonych produktów. Czas załatwiania takich reklamacji 
jest diametralnie różny i nie może on podlegać ujednoliceniu. Załatwienie reklamacji ilościowej 
faktycznie może zostać zrealizowane w terminie do 3 dni. Jeśli zaś chodzi o reklamację jakościową to 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne termin jej rozpatrzenia 
może wynosić nawet kilkadziesiąt dni.  
Wskazujemy, że reklamacje jakościowe rozpatrywane są najczęściej w oparciu o decyzję producenta 
leku. Procedura reklamacyjna wymaga zatem odbioru leku od Zamawiającego i dostarczenia go do 
producenta. Również badanie zasadności reklamacji przez producenta nie zawsze może odbyć się 
natychmiastowo. W związku z powyższym prosimy o wydłużenie termin reklamacji jakościowych do min. 
14dni. 

7)  Dotyczy § 5 ustęp 2 umowy  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary z 20 na 10%? 
 
Odp. na pytania nr 1 – 7:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, zgodnie z zapisem SIWZ 
rozdz.XIV pkt.1 
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