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Uczestnicy  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego    
w  trybie przetargu nieograniczonego na  dostawę produktów leczniczych 

 
 
                      WYJAŚNIENIE   TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
 
 

W  związku z zapytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawców,  Zamawiający, 
Ginekologiczno - Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, na podstawie art. 38 ust.1, 2 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz. U z 2017 r. poz. 1579) udziela  wyjaśnień:   
 
Pytania z dnia 11.12.2017r. 
 

1. Czy Zamawiający wykreśli w par. 2.4 frazę: „Ponadto do każdej faktury należy dołączyć LOG temperatury lub inny dokument potwierdzający 
wymagane warunki transportu leków dla których producent ustanowił wymagania 2-8°C (,, zimny łańcuch’).”? Dostawa odbywa się zgodnie z 
Dobrą Praktyką Dystrybucyjną, za co Wykonawca bierze odpowiedzialność, nadto konieczność drukowania i dostarczania wydruków 
temperatury transportu powoduje opóźnienia w kolejnych dostawach zaplanowanych na dany dzień. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie powyższego zapisu. Zgodnie z wzorem umowy - załącznikiem nr 3 do SIWZ. 

 
2. Czy Zamawiający zmniejszy wartość  kary umownej określonej w par. 9.1.a z 2% do wysokości max. 0,2%? Obecna kara umowna jest rażąco 

wygórowana. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z wzorem umowy - załącznikiem nr 3 do SIWZ. 
 

3. Czy Zamawiający w par. 10.2 wykreśli frazę „w szczególności”? Prawo do odstąpienia od umowy w każdej chwili bez podstaw wyliczonych 
wyczerpująco w umowie narusza zasadę pacta sunt servanda, zatem zasady uczciwego obrotu. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z wzorem umowy - załącznikiem nr 3 do SIWZ. 
 
 

4. Czy Zamawiający dopisze w par. 11.4, że w takiej sytuacji zastosowanie mają zasady wskazane w par. 11.1-11.3. Umowa określa wyczerpująco 
tryb reklamacyjny. Nie ma podstaw dwutorowego procesu reklamacji – zgłaszanych zgodnie z par. 11.1 oraz dokonywanych poprzez „odmowę 
przyjęcia towaru”, tym bardziej, że w tym drugim przypadku Wykonawca nie ma możliwości ustosunkowania się do reklamacji, co narusza 
przepisy KC.  

 
                Odpowiedź: 

Zgodnie z wzorem umowy - załącznikiem nr 3 do SIWZ. 
 
 

 

       


