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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnejw Parczewie
21-200 Parczew ul. Kościelna 136 tel. (83) 355-21-02 fax. (83) 355-21-00

www.spzozparczew.pl e-mail: sekretariat@spzozparczew.p|
REGON: 000306489 NlP:539-13-33-279 KRS: 0000015873

Parczew, 30.04.2019 r.
Dział Zamówień Publicznych
zamowienia@spzozparczew.pl

Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/8/2019(4)
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy produktów leczniczych i dietetycznych środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego do SPZOZ w Parczewie

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych WarunkówZamówienia,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 - 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zdnia 29 stycznia
2004r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w
Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania żródła zapytania, przesyła się wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza
się na stronie internetowejZamawiającego.

Pytanie 1 dotyczywzoru umowy
W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia
zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w 5 4 ust. 4 projektu umowy 5 dniowego terminu na
rozpatrzenie reklamacji.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z siwz.

Pytanie 2 dotyczywzoru umowy
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu
przyszłej umowy w zakresie zapisów @ 5 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z następujących tytułów iw wysokości:
1) 0,2% wartości brutto zareklamowanych przez Zamawiającego produktów złej jakości, za

każdy dzień zwłoki w dokonaniu wymiany ponad termin określony umową, jednak nie mniej
niż 10,00 zł za zwłokę w dokonaniu wymiany w odniesieniu do jednej reklamacji oraz nie
więcej niż 10% wartości brutto zareklamowanvch produktów;

2) 0,2% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia, za każde rozpoczęty okres
kolejnych 24 godzin zwłoki w dostawie ponad termin określony w 51 ust. 2 pkt 1, jednak nie
mniej niż 10,00 zł za zwłokę w dostawie produktu (produktów) w ramach jednego zamówienia
oraz nie wiecej niż 10% wartości brutto niezrealizowaneiw terminie cześci zamówienia;

3) 0,2% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia, za każdą rozpoczętą godzinę
zwłoki w dostawie ponad termin określony w 51 ust. 2 pkt 2, jednak nie mniej niż 100,00 zł za
zwłokę w dostawie produktu (produktów) w ramach jednego zamówienia oraz nie więcej niż
10% wartości brutto niezrealizowaneiw terminie cześci zamówienia;

4) 0,2% wartości brutto zamówienia, którego dotyczą niedostarczone dokumenty, za każdy dzień
zwłoki w dostarczeniu dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu istosowania
produktów objętych zamówieniem, zgodnie z 51 ust. 11, ponad termin wyznaczony przez
Zamawiającego w 51 ust. 2 niniejszej umowy oraz nie więcej niż 10% wartości brutto
zamówienia. któreqo dotycza niedostarczone dokumentv.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z siwz.

Podpisał:
DyrektorawłaśniitiqjjrrprTechnicznych

inż. Maria Gadamska
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