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Dział Zamówień Publicznych                   Grodzisk Mazowiecki;  09.07.2018 r. 
 
SPS – V. 262.40.2018 
 
               Wg rozdzielnika  
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
dostawę leków różnych do Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim (Nr procedury 
SPSSZ/28/D/18).  
 

1. Czy Zamawiający w par. 3.2 wpisze termin dostawy 2 dni robocze? Wykonawca zwraca uwagę, 
że ustawa PZP nie zawiera trybu ‘uzgadniania’ pomiędzy stronami zapisów umowy na dalszym 
etapie postępowania, tj. po wygraniu przetargu. Wszelkie zatem zmienne powinny zostać po-
dane już na etapie SIWZ – albo stanowić kryterium wyboru ofert, co nie ma miejsca w tym 
wypadku.  
Odpowiedź : Zamawiający w SIWZ w pkt III wpisał wymagany termin realizacji zamówienia. 
Wykonawca wypełniając formularz oferty musi wpisać jaki termin realizacji zamówienia ofe-
ruje. Termin ten zostanie wpisany do umowy.  

2. Czy Zamawiający w par. 4.2 wpisze termin płatności na 30 dni? Wykonawca zwraca uwagę, że 
ustawa PZP nie zawiera trybu ‘uzgadniania’ pomiędzy stronami zapisów umowy na dalszym 
etapie postępowania, tj. po wygraniu przetargu. Wszelkie zatem zmienne powinny zostać po-
dane już na etapie SIWZ. Jako, że termin płatności nie stanowi kryterium wyboru oferty, termin 
ten powinien być wskazany przez Zamawiającego na tym etapie zapytania ofertowego. 
Odpowiedź : W formularzu oferty wpisany jest wymagany termin płatności 60 dni , pożądany 
90 dni. Wykonawca wypełniając formularz oferty musi wpisać jaki termin płatności oferuje. 
Termin ten zostanie wpisany do umowy.  

3. Czy Zamawiający w par. 9.1 wydłuży terminy rozpatrzenia reklamacji do 3 dni roboczych? 
Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem wyjaśnień firmy kurierskiej do-
starczającej leki bądź zbadania jakościowo wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu 
reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w krótszym czasie jest niemożliwe.  
Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę . 

4. Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 9.2? Tryb reklamacyjny wyczerpująco i całościowo re-
guluje par. 9.1. Wprowadzanie możliwości „odmowy przyjęcia towaru” jest niczym innym, jak 
zgłoszeniem reklamacji, co powinno się odbywać na zasadach wskazanych w par. 9.1. Przede 
wszystkim bowiem KC nakazuje, aby w procesie reklamacji uczestniczył sprzedawca, czego 
nie gwarantują zapisy par. 9.2, wprowadzając jednostronną, niepodlegającą żadnej weryfikacji 
możliwość ‘odmowy przyjęcia towaru”. 
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .  

5. Czy Zamawiający w par. 9.2  wykreśli zapis o odstąpieniu od umowy? Wynikiem reklamacji 
powinno być jej rozpatrzenie i ewentualnie uwzględnienie. Sankcja w postaci odstąpienia od 
umowy w przypadku np. drobnych wad towaru wydaje się naruszać równowagę stron stosunku 
umownego.  
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ 
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6. Czy Zamawiający w pakiecie 9 pozycja 3 dopuści dietę normokaloryczną  (1,04 kcal/ml) 
,wspomagająca leczenie ran i odleżyn , bogatoresztkowa, oparta na białku kazeinowym i 
sojowym, klinicznie wolna do laktozy, z zawartością argininy 0,85 g/ 100 ml , glutaminy 
0,96 g/ 100 ml , % energii z: białka-22 %, węglowodanów- 47 %, tłuszczów-28 %, błonnika- 
3%,  o osmolarności 315 mosmol/l, w opakowaniu miękkim typu pack o pojemności 1000 
ml. 
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .  
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                                                                                                                Podpis  


