
   Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /14                                                          Data: 06.11.2014 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego  na dostawę materiałów opatrunkowych i szewnych
 (Znak sprawy:  5091/2014)

         Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający przekazuje (Dz. U. z 
2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232)  treść zapytań dotyczących 
zapisów  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  wraz  z  wyjaśnieniami.  W  przedmiotowym 
postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

1. Czy w razie  braku możliwości  lub istotnych trudności  w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w 
ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej 
cenie?

Odpowiedź:  W  przypadku  braku  oferowanego  asortymentu  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  
zastąpienia go zamiennikiem o nie gorszych parametrach w cenie nie wyższej niż cena przetargowa  
(po uprzedniej konsultacji z Kierownikiem Apteki). Uwaga: modyfikacja załącznika nr 2.

2. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany 
średniego kursu NBP walut  EUR lub USD w stosunku do kursu z  dnia  zawarcia  umowy oraz  w 
przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez 
Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź: Nie.
3. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku,  za 

wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: Tak.
4. Zważywszy na  treść  § 2 pkt.  7  wzoru umowy,  jaką minimalną  ilość  towarów (jaki  procent  ilości 

wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi? 
Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. 
Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 
r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego 
określenia przez  zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z 
tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów.

Odpowiedź: Nie.
5. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub 
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podobnej)  treści:  „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie  wezwie  Wykonawcę  do 
należytego wykonywania umowy.”?  
Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed 
odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie 
wezwanie  najprawdopodobniej  wystarczająco  zmobilizuje  wykonawcę do należytego wykonywania 
umowy i  pozwoli  uniknąć  odstąpienia  od  umowy,  a  tym samym uniknąć  skutków odstąpienia  od 
umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź: Nie.
6. Przedmiot zamówienia –  Pakiet nr 21

Poz.  10  –  Czy  Zamawiający  dopuści  możliwość  zaoferowania  opatrunku  piankowego  z  warstwą 
chłonną o rozmiarze 6 cm x 6 cm – pozostały opis zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Tak.

7. Zapisy SIWZ – Rozdział IV, pkt. 1, ust. 2
Czy nie doszło do omyłki pisarskiej przy wpisywaniu wymaganego rodzaju referencji (Zamawiający 
wymaga  przedstawienie  wykazu  dostaw  na  dostawę  leków  i  środków  farmaceutycznych,  
a postępowanie dotyczy dostaw materiałów opatrunkowych i szewnych)? W związku z powyższym, 
czy  Zamawiający  oczekuje  przedstawienia  przynajmniej  jednej  referencji  na   prawidło  wykonaną 
dostawę odpowiadającą rodzajem (tzn. opatrunków lub materiałów szewnych) i wartością dostawom 
stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50% złożonej oferty na 
każdy pakiet?

Odpowiedź: Tak. Uwaga: Modyfikacja SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu.

8. Projekt umowy - §5 ust. 3, pkt. 1. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kar umownych na następujące:
3. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne jak poniżej:

1) Karę umowną za każdy dzień rozpoczęty zwłoki w dostawie w wysokości 0,1% wartości brutto 
zamówienia cząstkowego;

Odpowiedź: Nie.

                                                                       Z poważaniem

AB


