Opatów, dnia 10 października 2019r.
Znak: SL.5/ZP/2019

Wszyscy Wykonawcy
WYJAŚNIENIE
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz materiałów
opatrunkowych. Znak postępowania: SL.5/ZP/2019, ogłoszenie w Biuletynie Zamówień
Publicznych: nr 605750-N-2019 z dnia 2019-10-03 r.
W związku z otrzymanymi przez Zamawiającego w dniu 9 października 2019r. (środa) pytaniami
– uwagami, dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38
ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2018, poz. 1986, ze zm.) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:
Pytanie nr 1: dot. Projektu umowy: Czy Zamawiający dokona modyfikacji treści pkt. 3 § 1
projektu umowy (cyt.):

3. W ramach niniejszej umowy Dostawca jest zobowiązany do zrealizowania usług
towarzyszących dostawie Towaru, takich jak transport, załadunek, rozładunek, wniesienie do
pomieszczeń wskazanych przez przedstawicieli Odbiorcy oraz wszelkich innych usług
dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.
i nada mu proponowane brzmienie:

3. W ramach niniejszej umowy Dostawca jest zobowiązany do zrealizowania usług
towarzyszących dostawie Towaru, takich jak transport, załadunek, rozładunek wniesienie do
pomieszczeń wskazanych przez przedstawicieli Odbiorcy oraz wszelkich innych usług
dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy – własnymi siłami lub za
pośrednictwem autoryzowanych przez siebie firm spedycyjnych i kurierskich.
Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający dokona następującej modyfikacji zapisu umowy:
„3.
W ramach niniejszej umowy Dostawca jest zobowiązany do zrealizowania usług
towarzyszących dostawie Towaru, takich jak transport, załadunek, rozładunek wniesienie do
pomieszczeń wskazanych przez przedstawicieli Odbiorcy oraz wszelkich innych usług
dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy – w uzasadnionych przypadkach
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własnymi siłami lub za pośrednictwem autoryzowanych przez siebie firm spedycyjnych
i kurierskich.”
Pytanie nr 2: dot. Projektu umowy: Czy Zamawiający dokona modyfikacji treści pkt. 8 § 1
projektu umowy (cyt.):

8. Dostawca zobowiązuje się do realizacji dostaw sukcesywnych w terminie 48 godzin od
otrzymania zamówienia. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami
pracy Apteki Szpitalnej dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym
terminie.
i nada mu proponowane brzmienie:

8. Dla Zamówień złożonych w dni robocze, w godzinach 7.30-14.00, Dostawca zobowiązuje się
do realizacji dostaw sukcesywnych w terminie 48 godzin od otrzymania zamówienia. Jeżeli
dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy Apteki Szpitalnej dostawa
nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający dokona następującej modyfikacji zapisu umowy:
„8. Dla Zamówień złożonych w dni robocze, Dostawca zobowiązuje się do realizacji dostaw
sukcesywnych w terminie 48 godzin od otrzymania zamówienia. Jeżeli dostawa wypada w dniu
wolnym od pracy lub poza godzinami pracy Apteki Szpitalnej dostawa nastąpi w pierwszym dniu
roboczym po wyznaczonym terminie.”

Pytanie nr 3: dot. Projektu umowy: Czy Zamawiający dokona modyfikacji treści pkt. 7 § 2
projektu umowy (cyt.):

7. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy każdorazowo do siedziby Odbiorcy
w opakowaniach producenta oznakowanych w sposób umożliwiający identyfikację towaru
przez Odbiorcę wraz z poświadczonymi za zgodność z oryginałem kopiami dokumentów
wynikających z ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych.
i nada mu proponowane brzmienie:

7. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy każdorazowo do siedziby Odbiorcy
w opakowaniach producenta oznakowanych w sposób umożliwiający identyfikację towaru
przez Odbiorcę wraz z poświadczonymi za zgodność z oryginałem kopiami dokumentów
wynikających z ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych.
Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający dokona następującej modyfikacji zapisu umowy:
„7. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy każdorazowo do siedziby Odbiorcy
w opakowaniach producenta oznakowanych w sposób umożliwiający identyfikację towaru przez
Odbiorcę.”
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Pytanie nr 4: dot. Projektu umowy: Czy Zamawiający dokona modyfikacji treści pkt. 5 § 3
projektu umowy (cyt.):

5. W przypadku niedotrzymania terminu płatności Zamawiający zapłaci odsetki w wysokości
połowy odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych za każdy dzień
opóźnienia.
i nada mu proponowane brzmienie:

5. W przypadku niedotrzymania terminu płatności Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za
opóźnienie w transakcjach handlowych za każdy dzień opóźnienia.
Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający nie dokona zmiany zapisu umowy.

Pytanie nr 5: dot. Projektu umowy: Czy Zamawiający dokona modyfikacji treści pkt. 1 § 5
projektu umowy (cyt.):

1. Dostawca zobowiązany jest zapłacić Odbiorcy karę umowną w wysokości 20% maksymalnego
wynagrodzenia brutto, określonego w § 1 ust. 8 niniejszej umowy, w przypadku odstąpienia
przez Dostawcę lub Odbiorcę od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada
Dostawca.
i nada mu proponowane brzmienie:

1. Dostawca zobowiązany jest zapłacić Odbiorcy karę umowną w wysokości 20%
niezrealizowanej części maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 1 ust. 8
niniejszej umowy, w przypadku odstąpienia przez Dostawcę lub Odbiorcę od umowy z powodu
okoliczności, za które odpowiada Dostawca.
Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający nie dokona zmiany zapisu umowy.

Pytanie nr 6: dot. Projektu umowy: Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych
i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający dopuszcza wskazane rozwiązanie.

Pytanie nr 7: dot. Projektu umowy: Czy Zamawiający dopuści dostawy do godz. 15.00?
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Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający nie dopuszcza dostaw do godz. 15.00.

Pytanie nr 8: 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 na pytanie nr 8:

Zamawiający nie dopuszcza takie rozwiązane w uzasadnionych przypadkach.

Pytanie nr 9: Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto w przypadku
zmiany obowiązującej stawki podatku VAT przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie nr 10: 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 lub w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług
konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy
3%?
Dopisanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie
będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Zamawiający nie zgadza się na powyższe rozwiązanie.

Artur Kubas

Prezes Zarządu
(-)
(na oryginale podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Zamawiającego)
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