
        Sandomierz 14.03.2018 r. 
Szpital Specjalistyczny 
Ducha Świętego 
ul. Schinzla 13 
27-600 Sandomierz 
 

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 
w postępowaniu na dostawę leków, znak PN/5/2018 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowa-
dzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę leków, znak 
PN/5/2018 

 
Do Zamawiającego w dniu 20.02.2018 r.  wpłynęły pytania dotyczące ww. 
sprawy o treści następującej: 
 

Pytania 
1. Dot. §2 ust. 1 projektu umowy: Czy Zamawiający usunie możliwość 
składania zamówień w formie telefonicznej?  
2. Dot. §3 ust. 6 projektu umowy: Czy Zamawiający dopuszcza dostarcze-
nie faktury wraz z dostawą, a nie dopiero po wykonaniu dostawy? 
3. Dot. §3 ust. 8 projektu umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wy-
kreślenie tego zapisu?  
4. Dot. §3 ust. 9 projektu umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wy-
kreślenie tego zapisu? 
5. Dot. §4 ust. 3 projektu umowy: Czy Zamawiający na końcu dopisze fra-
zę: „o ile informacje te nie znajdują się na fakturze”? 
6. Dot. §5 ust. 4 projektu umowy: Czy Zamawiający zmieni termin rozpa-
trzenia reklamacji dotyczącej braków ilościowych na 3 dni robocze? 
7. Dot. §9 ust. 2 projektu umowy: Czy Zamawiający na końcu doda frazę: 
„Korekta cen w przypadku obniżenia cen urzędowych nie ma zastosowania, 
jeśli w ramach umowy towar oferowany jest po cenie niższej”? 
8. Dot. Pakietu 12 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 
leku adenozinum w postaci fiolki? 
9. Dot. Pakietu 12 poz. 17: Czy Zamawiający poprawi dawkę leku enoxa-
parinum sodium na 40mg/0,4ml, gdyż tylko taka dawka zarejestrowana 
jest na terenie kraju? 
10. Dot. Pakietu 12 poz. 35-37: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzie-
lenie w/w pozycji do osobnego pakietu, ze względu na brak wiedzy czy da-
ny lek pozostanie do końca trwania umowy w portfolio Wykonawcy? 
 

 



Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 14.03.2018 r.: 
 
W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 20.02.2018 r. Szpital Specjali-

styczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej 
udziela wyjaśnień na zadane pytania:  
1) Zamawiający informuje, że w § 2 ust. 1 projektu umowy na myśli zamó-
wienia składane faxem. 
2) Zamawiający dopuszcza. 
3) Zamawiający nie wyraża zgody. 
4) Zamawiający nie wyraża zgody. 
5) Zamawiający nie wyraża zgody. 
6) Zamawiający nie wyraża zgody. 
7) Zamawiający nie wyraża zgody. 
8) Zamawiający wyraża zgodę. 
9) Zamawiający dokonuje poprawy omyłki pisarskiej w dawce leku i tak 
powinno być 40mg/0,4ml.   
10) Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
 

 


