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Lp, Płtanie odpowiedź
1. Czy Zamańający w pakiecie 11 w pozycji 4 miał na

myśli worek trzykomorolvy do centralnego żywienia
pozajelitowego z 4 emulsjami tuszczov,rymi, w tym
omega-3 kwasami o wysokiej zawartości białka, z
tauryną, bez kwasu glutaminowego o zawartości
aminokwasów 99,4 g, glukozy l29 g i tłlszczy 43,8 g o
ooiemości worka 1518 ml?

Tak.

) Cza Zarnawiający w par. 5.4 dopisze, że w takiej
sytuacji stosuje się zapisy paf. 7? Procedurę
reklamacyjnąWczerpująco regulują zapisy par,7 i brak
podstaw do wprowa dzania odrębnej pro cedury,,o dmowy
odbioru lekód', tym bardziej, że zgodnie z KC
Wykonawca ma prawo uczestniczenia w procedurze
reklamacji i jej rozpatrzenia. Tymczasem par. 5

wprowadza jednostronny trń ,,odmowy odbioru" - bez
wskazania, czy taka odmowa uruchamia procedurę
reklamacji wskazaną w paf. 5, czy teżprzebiega w inny,
niewskazany w umowie sposób.

W § 5 ust. 4, zdanie,,w takiej sytuacji
stosuje się zapis § 7." Ma
zastosowanie do całego ust. 4, tj.:

,,4, Zamawiającemu przysługuje
prawo odmowy przyjęcia towaru w
przypadku:
1) dostarczęnia towaru

nieodpowiedniej jakości lub
towaru uszkodzonego, w tym nie
posiadającego określonego w
umowie 12 miesięcznęgo terminu
pr zy datno ści do uży cia,

ż) stwierdzenia, że dostarczony
towar transportowany był w
niewłaściwych warunkach,

3) dostarczenia towaru niezgodnego
z urnową lub zamówieniem,

w takich sytuacjach stosuje się zapis
§ 7.,o

3. Czy Zamawiający wykreśli zapls par. 5.5? Niniejsze
postępowanie nię dotyczy sprzedazy na próbę ani
użyczenia lub najmu leków, stąd zapis jest sprzeczny z
istotą stosunku prawnęgo łączącego strony, którą jest
umowa dostawy. Skoro leki o krótszym terminie zostały
dobrowolnie przyjęte, to Wykonawca nie może
pozostawaó w niepewności co ich losów i ryzykować ich
'zwTotu' w stanie, który uniemożliwia jakiekolwiek ich
dalszę użycie zuwasi na upłwv terminu ważności.

Zgodnie zSWZ.
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4. Czy Zamawiający w par. 7 zamięni termin reklamacji na
termin 3 dni roboczych? Załatwięnie reklamacji w
terminie krótszym jest w praktyce niemozliwe, z uwagi
na koniecznośc analizy dokumentów pTzęz firmę
kuri er s ką or az służby magazy nu farm ac euty c znę go .

ZgodniezSWZ.

5. Czy Zamawiąący w paf. I2.I.ż zamiast obowiązku
wprowadzi prawo do dostarczenia zamiennika?
Wykonawca oferuje towary wskazane w ofercie i tylko
one są przedmiotem zamówienia publicznego w
niniejszym postępowaniu. Zdefiniowanie przedmiotu
zamówienia powoduj e, że tylko co do niego strony
zawierują umowę objętą obowiązkiem dostaw.
Wykonawca nie jest w stanie zapev,lnió, że w każdym
przypadku zaoferuje produkt zarrierny, tymbardziej, że
może się to wiązać z rażącą stratą po stronie
Wykonawcy.

Zgodnie zSWZ.

Proszę o uwzględnienie wprowadzonych modyfikacji SWZ.
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