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SAMODZIELNY PUBLICZNY  

CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY 

02 - 097 Warszawa   ul. Banacha 1a abcdef 
 
DYREKTOR NACZELNY 599-15-00 
Z-CA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH 599-15-10 
Z-CA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO - FINANSOWYCH  599-15-20 
Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH  599-15-30 
GŁÓWNY KSIĘGOWY 599-22-20 
 
CENTRALA  599-10-00                                                                                                                            FAX 599-15-02 

Warszawa, 18.05.2016 
 
 
 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 

produktów leczniczych 42 pakiety 
Postępowanie znak DZP/270/62/16 

 

W związku z wpłynięciem pytań do SIWZ dotyczących w/w postępowania Zamawiający udziela następujących 
odpowiedzi: 
 
Pytanie 1: 
Czy Zamawiający wykreśli w par. 3.4 możliwość dostaw do innych, niż apteka pomieszczeń? Konieczność 
poszukiwania docelowego miejsca dostawy opóźnia wszystkie kolejne dostawy zaplanowane na dany dzień. 
Odpowiedź 1: 
Dot. § 3 ust 4 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian. 
 

Pytanie 2: 
Czy Zamawiający zmieni zapis par. 5.1.5 w ten sposób, że obniżenie ceny nastąpi wyłącznie w przypadku, gdy 
cena oferowana przez Wykonawcę jest niższa od ceny urzędowej, a nie „w każdym przypadku ustalenia niższych 
cen urzędowych” – obecny zapis, jeśli cena dostawy jest pierwotnie niższa od urzędowej, jest krzywdzący dla 
Wykonawcy i naraża go na stratę – co oznacza stosowanie w obrocie rażąco niskiej ceny. Nadto nie wynika z 
niego, o jaką kwotę w tym wypadku miałaby nastąpić obniżka. 
Odpowiedź 2: 
Dot. § 5 pkt. 5 – Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian. 
 

Pytanie 3: 
Czy Zamawiający dopisze w par 6.4 na końcu zdania: „zasada ta nie dotyczy cen brutto w razie podwyższenia 
stawki podatku VAT”? 
Odpowiedź 3: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian. 
 

Pytanie 4: 
Czy Zamawiający sprecyzuje okres ważności określony w par 8.3 na 12 miesięcy? 
Odpowiedź 4: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian. 
 

Pytanie 5: 
Czy Zamawiający wydłuży czas rozpatrzenia reklamacji wskazany w par 9.1 z 2 dni do 5 dni od daty uznania 
reklamacji? Rozpatrzenie reklamacji wymaga kontaktu z firma kurierską, wysłuchania jej wyjaśnień oraz zbadania 
dokumentacji spedycyjno - księgowej, co jest niemożliwe do wykonania w ciągu 2 dni. 
Odpowiedź 5: 
Dot. § 9 ust 1 - Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian. 
 

Pytanie 6: 
Czy w par 10.2 Zamawiający przewiduje zmianę wysokości kary umownej z wartości 10% do wartości max 5% 
Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana. 
Odpowiedź 6: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian. 
 

Pytanie 7: 
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Czy Zamawiający wykreśli w par 10.3 frazę „nie mniej jednak, niż 500 zł”? Taki zapis naraża Wykonawcę na 
rażącą stratę 
Odpowiedź 7: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian 
 

Pytanie 8: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 24 poz. 1 leku Atorvastatinum 20 mg w 
opakowaniu zawierającym 30 tabletek z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganych opakowań? 
Odpowiedź 8: 
Zgodnie z pkt. 1 Rozdział IV SIWZ 
 

Pytanie 9: 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 27 poz. 1 leku Pantoprazolum 20 mg w opakowaniu 
zawierającym 30 tabletek dojelitowych z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganych opakowań 
Odpowiedź 9: 
Zgodnie z pkt. 1 Rozdział IV SIWZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


