Kraków, 15.03.2019r.
wg rozdzielnika
NR POSTĘPOWANIA: DZP.271-6/19
Przetarg nieograniczony pn. " Sukcesywna dostawa leków”
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na
podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986
t.j. ze zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytania:
1. Czy Zamawiający w par. 2.2. usunie obowiązek potwierdzania zamówień? Zakłada się, że złożone
zamówienie realizowane jest na podstawie umowy bez konieczności jego potwierdzania. Wykonawca
wnosi o rozważenie ewentualnie wprowadzenia procedury, w której obowiązek informowania dotyczy
przeszkód w realizacji zamówienia, ale nie przejęcia każdego zamówienia do realizacji.
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje ust. 2 w §2 projektu umowy i nadaje mu brzmienie:
„Zamawiający składa Wykonawcy zamówienie o którym mowa w ust. 1 faksem na numer: ………....
lub e-mailem: na adres ………………..W przypadku przeszkód w realizacji zamówienia wykonawca
niezwłocznie powiadomi zamawiającego o tym fakcie na nr 12/ 431 28 98. lub e-mailem na adres:
apteka@dzieciecyszpital.pl”
2. Czy Zamawiający zmieni zapis par 5.1 w ten sposób, że zamiast stawki kary umownej 5% zastosuje
stawkę max. 0,2%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do wysokości 3%. W związku z
powyższym §5 ust. 1 projektu umowy otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną za opóźnienie w dostawie towaru w wysokości 3% wartości brutto niedostarczonego
w terminie towaru za każdy dzień opóźnienia w dostawie, z uwzględnieniem ust. 2.”
3. Czy Zamawiający zmieni zapis par 5.2 w ten sposób, że zamiast stawki kary umownej 10% zastosuje
stawkę max. 0,2%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do wysokości 8%. W związku z
powyższym §5 ust. 2 projektu umowy otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru, w przypadku
nie dostarczenia przez Wykonawcę tego towaru, jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 3 dni od
dnia uzgodnionego jako dzień dostawy, jak też w przypadku wymiany towaru na
pełnowartościowy, o którym mowa w §8 ust. 3.”
4. Czy Zamawiający w par. 5.6 dopisze, że chodzi o odsetki ustawowe za opóźnienie?
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.
5. Czy Zamawiający w par. 8.3 doprecyzuje, że wymiana towaru następuje pod warunkiem uznania
reklamacji przez Wykonawcę?
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.
6. Czy Zamawiający dopisze w par. 12.1.4 zdanie: „Obowiązek taki nie pojawia się, jeśli cena oferowana
w ramach Umowy jest niższa od urzędowej”?
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą propozycję zmian, w związku z tym §12 ust.
1 pkt. 4 otrzymuje nowe brzmienie:
„w przypadku zmian cen urzędowych, wprowadzonych rozporządzeniem odpowiedniego Ministra,
zmiana cen następuje automatycznie stosownie do tych zmian, obowiązek taki nie pojawia się, jeśli
cena oferowana w ramach umowy jest niższa od urzędowej.”
7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 8 leku w postaci fiolki?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie.

Odpowiedzi do pytań wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część SIWZ i są wiążące
dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Otrzymują:
 strona internetowa Zamawiającego
 a/a

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowieul. Strzelecka 2, 31 – 503
Kraków, Biuro Dyrekcji: tel.(12)6198601, fax.(12)6198610, email:info@dzieciecyszpital.pl
Konto: Bank PeKaO
SA, O/Kraków, Rynek Główny 47, Nr: 06 1240 689 1111 0000 5143 2083
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Szpital akredytowany

Certyfikat ISO
9001:2015

