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Jastrzębie - Zdrój, 18.07.2017 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu
nieograniczonego na „Dostawy koncentratów do hemodializ, płynów do hemofiltracji oraz
hemostatyków” BZP.38.382-26.17

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Z DNIA 18.07.2017 r. ORAZ
ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 18.07.2017 r.

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z poz. zm.), Zamawiający wyjaśnia co
następuje oraz wprowadza do SIWZ następujące zmiany:
Pytanie 1 – dotyczy pakietu nr 4
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający w pakiecie 4 wymaga aby liczbę opakowań traktować jako
liczbę sztuk pojedynczych saszetek w opakowaniu? Czyli wymagana liczba opakowań 700 w pozycji
2 oznacza 700 saszetek, czy 700 opakowań po 20 saszetek?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść
Załącznika nr 1 do SIWZ – tj. Formularza asortymentowo-cenowego w zakresie pakietu nr 4 dodając
następujący zapis pod tabelą:
UWAGA:
1) W kolumnie „Ilość opakowań” Zamawiający wymaga opakowań zawierających 1 szt.
2) W przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (ampułek,
fiolek, tabletek, plastrów, kapsułek, itp.) niż określona w SIWZ, Zamawiający wyraża zgodę
na przeliczanie opakowań handlowych do wartości sumarycznej podanej przez
Zamawiającego w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) dopuszcza się zaokrąglenie w górę.
Pytanie nr 2 – dotyczy Wzoru umowy
Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy postanowienia o
następującym brzmieniu:
„Fakturę uważa się za dostarczoną wraz z dostawą, jeżeli zostanie przesłana Zamawiającemu w dniu
dostawy faxem lub drogą mailową pod warunkiem dostarczenia oryginału faktury w terminie do 3
dni od daty dostawy. Dopuszczalne jest również dołączenie do dostawy – zamiast faktury –
dokumentu WZ, na którym będą wypełnione wszystkie pola łącznie z ceną jednostkową brutto i
wartością pod warunkiem wysłania faktury w ciągu 24 godzin pocztą kurierską od daty dostarczenia
towaru”.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 3 – dot. pakietu nr 4
Czy Zamawiający dopuści czas wchłaniania 3-5 tygodni?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

1

W związku z powyższym, Zamawiający dołącza do niniejszego pisma:
- Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz asortymentowo – cenowy po zmianach z dnia 18.07.17 r. w
zakresie pakietu nr 4
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian jak również pozostała treść
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
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