
Do wszystkich zainteresowanych 
 
dot.: postępowania nr ZOZ.ZP.382-24/20  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia 

publicznego pn. Dostawa produktów farmaceutycznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy ogłoszonego 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 18.09.2020r. pod nr 2020/S 182-437143 

 
 

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 
postępowaniu pn. Dostawa produktów farmaceutycznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Łęczycy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1843) wyjaśniam, co następuje: 
 
Pytanie 84: 

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy 
sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 2 ust. 9 projektu umowy 5 
dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji i zmianę zapisów paragrafu na „Wykonawca 
gwarantuje wymianę na towar wolny od wad przedstawionych w reklamacji w ciągu 5 dni od 
daty uznania reklamacji, jednak nie później niż 10 dni od chwili zgłoszenia reklamacji przez 
Zamawiającego.” 

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach w § 2 ust. 9 projektu 
umowy. 

 
Pytanie 85: 

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień 
projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:  
Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu dostawy, Zamawiający będzie miał prawo żądać 
kary umownej za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,5% wartości brutto niewykonanej 
części dostawy, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto niewykonanej części dostawy.  

Odpowiedź: Dostawy w terminie są istotne dla Zamawiającego. Nie mniej jednak Zamawiający 
przychyla się do sugestii pytającego i modyfikuje zapis par. 7 ust. 1 zmniejszając wysokość  
kary umownej do wartości 1%. 

 
Pytanie 86: dot. zad. 7 poz. 22 i 23 

Proszę o wydzielenie pozycji (Corhydron) do odrębnego pakietu. Umożliwi to przystąpienie 
większej liczby oferentów. 

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach dot. zad. 7 poz. 22 
i 23. 

 
 
Innych zmian nie wprowadza się. 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania  
i składania ofert. 
Termin składania ofert pozostaje bez zmian. 
 
 
W oczekiwaniu na nawiązanie korzystnej współpracy 
 
 

Dyrektor 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy 

 
 



 
Łęczyca, 12.10.2020r. 
 


