
         SAMODZIELNY PUBLICZNY                           
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

W KOZIENICACH

26-900 Kozienice
Al.  Wł. Sikorskiego 10
Tel.: 48 382 87 73
Fax: 48 614 81 39                                                                                                  Regon: 670146450       
e-mail: zp@szpitalkozienice.pl                                                                                                  NIP:    812-16-45-639

SPZZOZ.ND.ZP/................/2016                                       Kozienice, 21.03.2016r. 
                                                                                     

Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę leków dla SP ZZOZ w 
Kozienicach ”, Nr sprawy: 09/PN/ND.ZP/2016

Działając na podstawie art.38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164), Zamawiający informuje że zwrócono się do niego z prośbą o wyjaśnienie
n/w zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie Nr 1 dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 3 i 4
Czy Zamawiający w par. 2.3 oraz 2.4. usunie możliwość składania zamówień w formie telefonicznej? 
Zgodnie z art. 36z ust. 4 Prawa farmaceutycznego (w brzmieniu obowiązującym od 12 lipca 2015 r.) 
zamówienia na leki muszą być składane w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego 
doręczanego środkami komunikacji elektronicznej. Nie ma możliwości składania zamówień w formie 
telefonicznej. 
Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie Nr 2 dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 6
Czy Zamawiający w par. 2.6 wykreśli ostatnie zdanie? Powoduje ono, że dostawy mogą wiązać się po 
stronie Wykonawcy z rażącą stratą i zdaniem Wykonawcy jest on sprzeczny z naturą stosunku prawnego 
łączącego strony. 
Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 3  dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 2
Czy Zamawiający wykreśli par. 4.2? Powoduje on, że dostawy mogą wiązać się po stronie Wykonawcy z 
rażącą stratą i zdaniem Wykonawcy jest on sprzeczny z naturą stosunku prawnego łączącego strony. 
Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 4  dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 8
Czy Zamawiający wykreśli par. 4.8? Powoduje on, że dostawy mogą wiązać się po stronie Wykonawcy z 
rażącą stratą i zdaniem Wykonawcy jest on sprzeczny z naturą stosunku prawnego łączącego strony oraz 
rażąco sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. 
Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie Nr 5 dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 5
Czy Zamawiający w par. 5.5 wydłuży terminy rozpatrzenia reklamacji do 5 dni roboczych? Zgłoszona 
reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki bądź 
zbadania jakościowo wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru.
Wykonanie tego w krótszym czasie jest niemożliwe.
Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie Nr 6  dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 2-5
Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 7.2-7.5? są one sprzeczne z zapisami par. 10.5, a ponadto 
nieprawidłowe, gdyż nie zakreślają rygoru nieważności dla ;aneksu’, co rodzi ryzyko dla obu  stron 
umowy
Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 7  dotyczy załącznika Nr 2 do siwz poz. 24 – 28   
Czy Zamawiający poprawi w opisie przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 1 poz. 24 – 28 – insuliny 
SoloSTAR zarejestrowane są na rynku polskim jedynie w postaci wstrzykiwaczy (Zamawiający wpisał 
„wkłady”)?
Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

Powyższe wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego modyfikują zapisy specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na„Dostawę 
leków dla SP ZZOZ w Kozienicach ”, Nr sprawy: 09/PN/ND.ZP/2016
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