
  Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /17                                 Data:  27.10.2017 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę  leków oraz środków farmaceutycznych do Apteki
na potrzeby „Pro Medica” w  Ełku Sp. z o. o.  (Znak postępowania: 4768/2017).

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164 ze zm.,)  Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji
istotnych  warunków  zamówienia  wraz  z  wyjaśnieniami.  W  przedmiotowym  postępowaniu
wpłynęły następujące pytania:
1.Czy w pakiecie nr 65 pozycja 6 zamawiający dopuszcza możliwość wyceny produktu zgodnego z 
opisem w pełnych opakowaniach tj. 70 ml x 24 szt .
Jeżeli odpowiedź będzie pozytywna proszę o podanie ilości pełnych opakowań.
Ad. 1. Tak. 60 op.

2 Czy w pakiecie nr 65 pozycja 7  zamawiający dopuszcza możliwość wyceny produktu zgodnego z 
opisem w pełnych opakowaniach tj. 90ml x 24 szt .
Jeżeli odpowiedź będzie pozytywna proszę o podanie ilości pełnych opakowań.
Ad.2. Tak. 35 op. 
3. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia
zasadności reklamacji wnosimy o zmianę zapisu na wprowadzenie w § 6 ust. 2 projektu umowy 5
dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.
Ad. 3. Nie. 

4. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu
przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 3:

     Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne jak poniżej:

1) za  każdy  dzień  rozpoczęty  zwłoki  w  dostawie  wynosić  będzie  0,5%  wartości  brutto
zamówienia  cząstkowego,  jednak  nie  więcej  niż  10%  wartości  brutto  zamówienia
cząstkowego, którego dotyczy zwłoka;



2) w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy w przypadku gdy
Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności z które odpowiada Wykonawca;

3) w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy w przypadku
gdy Zamawiający nie dostarczy specyfikacji uzupełniającej o której mowa w § 3 ust. 7, jednak
nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy.

Ad. 4. Nie . 
                                                                                    

Z poważaniem: 


