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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartości 130000 
euro na dostawę leków, preparatów diagnostycznych, substancji recepturowych i art. pomocniczych 
stosowanych w recepturze oraz materiałów opatrunkowych wg asortymentów i ilości 
wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do niniejszej SIWZ.

Znak sprawy: SPZOZ LEKI / 2012   Nr ogłoszenia – 2012/S 15-023647  z dnia 24.01.2012r             

Zamawiający zgodnie z art.38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:  

1. Dotyczy  §  2  ust.  2  Umowy  –  czy  Zamawiający  może  określić  „ewentualne  miejsca  wykonania 
zamówienia” o których mowa we wskazanym ustępie?

Odpowiedź: SP ZOZ w Sokółce 16-100 ul. Gen. Władysława Sikorskiego 40.
2. Dotyczy § 2 ust. 3 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 3 

dni roboczych / 72 godzin?
Odpowiedź: Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ.  

3. Dotyczy § 2 ust. 3 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie postanowienia umowy 
– dotyczącego zamówień „na cito” - o następujący zwrot: „Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym 
od pracy lub sobotę lub poza godzinami pracy apteki szpitalnej dostawa nastąpi w pierwszym dniu  
roboczym po wyznaczonym terminie.”?

Odpowiedź:   Z  amawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
4. Dotyczy  § 3 ust.  2  i  §  7 Umowy – czy Zamawiający wyrazi  zgodę na określenie  minimalnego 

poziomu realizacji umowy np. na poziomie 80%? 
Odpowiedź:   Zamawiający   nie wyraża zgody. Wielkość zamówienia została określona na podstawie zużycia   
leków w latach ubiegłych.
5. Dotyczy § 5 ust. 3 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu do rozpatrzenia 

reklamacji do 72 godzin ograniczając jednocześnie jego bieg do dni roboczych od poniedziałku do 
piątku?

Odpowiedź: Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ.  
6. Dotyczy § 6 ust. 2 Umowy – czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku zmiany stawki podatku 

VAT  zmianie  ulegnie  cena  brutto,  uwzględniająca  nową  stawkę  –  cena  netto  pozostanie 
niezmieniona?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
7. Dotyczy  § 6 ust. 3 Umowy  czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w przypadku zmiany stawki VAT i/lub 

zmiany cen urzędowych, zmiana ceny następowała automatycznie w dacie określonej przez przepisy 
wprowadzające  zmianę  stawki  podatku  VAT  i/lub  zmianę  cen  urzędowych  bez  konieczności 
podpisywania odrębnego aneksu? 

Odpowiedź: Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ.  
8. Dotyczy § 10 ust. 2 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na ograniczenie prawa do odstąpienia od  

umowy do  sytuacji,  w  której  przesłanki  określone  we  wskazanym ustępie  wystąpią  co  najmniej  3-
krotnie?

Odpowiedź: Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ.  

Sporządził:
St. inspektor d/s zamówień publicznych
Andrzej Dowgiert

Zatwierdził:
                z-ca Dyrektora SPZOZ w Sokółce

                         Eugeniusz Giba
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