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LAS-1644/1-PN/77-2014       Rybnik, dnia 18.03.2015 r. 
 

 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
 

WYJAŚNIENIE 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostawy leków przeciwzakrzepowych (zamówienie nr LAS-1644-PN/77-2014) 
ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

z dnia 21.02.2015 r., nr 2015/S 037-062842 
 

 

W związku z wniesionym przez wykonawców zapytaniami, zama wiający udziela 
poni ższych odpowiedzi.  

 
Pytanie 1:  „Czy Zamawiający wykreśli w par. 2.3 frazę: >>Do każdej dostawy Wykonawca dołączy 

dokumenty potwierdzające rodzaj, ilość i cenę towaru będącego przedmiotem dostawy.<<? 
Wraz z dostarczeniem towaru Wykonawca dołączy fakturę zawierającą powyższe 
informacje. Dołączanie kolejnych dokumentów stanowić będzie obciążanie Wykonawcy 
kolejnymi obowiązkami niezwiązanymi z przedmiotem umowy.” 

Pytanie 2:  „Czy Zamawiający wykreśli w par. 2.5 frazę: >>lub dostawy towaru w naruszonym 
opakowaniu<<? Opakowania leków nie stanowią przedmiotu umowy.” 

Pytanie 3:  „Czy Zamawiający wydłuży termin wskazany w par. 3.3 tiret 1 z 48 godzin do 7 dni? 
Rozpatrzenie reklamacji wymaga weryfikacji całego procesu dostawy i kontaktu 
z poszczególnymi podmiotami uczestniczącymi w tym procesie, a następnie dostarczenia 
towaru Zamawiającemu. Wykonanie tego w terminie krótszym niż 7 dni jest niemożliwe.” 

Pytanie 4:  „Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 5.3 z 10% do wartości 
max. 5%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana.” 

Odpowied ź 1-4: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian 
do wzoru umowy. 
 

Poniewa ż warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert ustalony do dnia 31.03.2015 r.  do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym  
samym dniu o godzinie 10.30 . 

 
Egz.: 

1. adresat. 
2. aa. 

 
   

 
    


