
        Sandomierz 15.09.2015 r. 
Szpital Specjalistyczny 
Ducha Świętego 
ul. Schinzla 13 
27-600 Sandomierz 
 

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 
w postępowaniu na dostawę leków i produktów leczniczych, znak 

PN/25/2015 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowa-
dzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę leków i pro-
duktów leczniczych, znak PN/25/2015 

 
Do Zamawiającego w dniu 31.08.2015 r.  wpłynęły pytania dotyczące ww. 
sprawy o treści następującej: 
 

Pytania 
 

1. Czy Zamawiający w par. 4.3. na końcu dopiszę frazę: ,,o ile informacje 
te nie znajdują się na fakturze”? 

2. Czy Zamawiający w par. 5.4. zmieni termin rozpatrzenia reklamacji 
dotyczącej braków ilościowych na 7 dni? 

3. Czy Zamawiający rozważa zmniejszenie kary umownej określonej w 
par. 6.1.b. z kwoty 10% do wysokości max. 5%? 

4. Czy Zamawiający rozważa zmniejszenie kary umownej określonej w 
par. 6.1.c. z kwoty 10% do wysokości max. 5%? 

5. Czy Zamawiający dopisze w par. 8.1. na końcu frazę: ,,Odstąpienie od 
umowy przez Zamawiającego nie zwalnia go z obowiązku zapłaty za 
dotychczas dostarczone przez Wykonawcę produkty”? 

 

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 15.09.2015 r.: 
 
W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 31.08.2015 r. Szpital Specjali-

styczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp informuje, 
że:   
1) Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 4 ust. 3 projektu 
umowy poprzez dodanie na końcu frazy: „o ile informacje te nie znajdują się 
na fakturze”, 
2) Zamawiający w § 5 ust. 4 projektu umowy nie wyraża zgody na zmianę 
terminu rozpatrzenia reklamacji dotyczącej braków ilościowych na 7 dni, 



3) Zamawiający w § 6 ust. 1 lit. b) projektu umowy nie wyraża zgody na ob-
niżenie kary umownej do wysokości max. 5%, 
4) Zamawiający w § 6 ust. 1 lit. c) projektu umowy nie wyraża zgody na ob-
niżenie kary umownej do wysokości max. 5%, 
5) Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 8 ust. 1 projektu 
umowy poprzez dodanie na końcu frazy: ,,Odstąpienie od umowy przez 
Zamawiającego nie zwalnia go z obowiązku zapłaty za dotychczas dostar-
czone przez Wykonawcę produkty”. 

 
 


