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NZ/…226…/2021                                                                                     Jelenia Góra, dnia 20.04.2021 r. 

                                                             

    DO   WYKONAWCÓW 
 

 

Dot. ZP/PN/04/01/2021 Przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych 

stosowanych w ramach chemioterapii oraz w ramach programów lekowych, produktów 

leczniczych różnych i wyrobów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego 

Kotliny Jeleniogórskiej. Publ. DUUE: 2021/S 057-143356 z dnia 23.03.2021 r. 

 

         Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy ul. Ogińskiego 6, 58-

506 Jelenia Góra jako Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do postępowania jak               

w tytule. Poniżej przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami.  
 

ZESTAW 10: 
  
Pytanie nr 1 

Prawdopodobnie mają Państwo błąd w numerze konta do wpłaty wadium w SWZ, brakuje 4 

ostatnich cyfr (?). Będę wdzięczna za umieszczenie poprawionej SWZ. Poprawny nr będzie 

potrzebny, aby móc zrobić zlecenie przelewu wadium. 

 
Odpowiedź: 

Nr konta: 21 1160 2202 0000 0004 7256 1728. 

 

ZESTAW 11: 
Pytanie nr 1 

Czy Zamawiający w § 5 ust. 2 wydłuży termin do rozpatrzenia reklamacji przez Wykonawcę do 7 

dni roboczych? Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia  

z uwzględnieniem np. wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki bądź zbadania jakościowo 

wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie 

tego w krótszym czasie jest niemożliwe. 

Odpowiedź:  

Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę umowy w § 6 ustęp 3, poprzez wykreślenie z zapisu 

minimalnej kary w wysokości 100,00 za każdy dzień opóźnienia w dostawie? W przypadku 

zamówień o niskiej wartości ww. kara jest wyraźnie zawyżona. Pozostawienie w dotychczasowym 

zapisie kary w wysokości 0,5% wartości nie zrealizowanej w terminie dostawy jest wystarczające, 

szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Zamawiający ma prawo do żądania odszkodowania 

przekraczającego wartość zastrzeżonych kar umownych. 
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Odpowiedź:  

Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę umowy w § 6 ustęp 4, polegającą na wykreśleniu zapisu 

kary w wysokości 5% wartości umowy, pozostawiając zapis  

o 20% wartości niezrealizowanej umowy? W przypadku zamówień o niskiej wartości ww. kara jest 

wyraźnie zawyżona, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Zamawiający ma prawo do żądania 

odszkodowania przekraczającego wartość zastrzeżonych kar umownych. 

Odpowiedź:  

Zgodnie z SWZ. 

 

 

 

Pozostałe zapisy SWZ utrzymują dotychczasowe brzmienie przy uwzględnieniu 

wcześniejszych odpowiedzi. Powyższe informacje stanowią integralna część warunków zamówienia 

i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. 

                                                                                                                                                       

                                                                                                                          Z poważaniem 
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