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Konin, 02.03.2022 r. 

WSZ-EP-46/2021/286/2022  

 
Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/ 

 strona internetowa prowadzonego postępowania  
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, na zadanie pod nazwą: „Dostawa leków”,  nr sprawy WSZ-EP-46/2021  
 

Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 8 

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym 
postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej 
dalej „SWZ”.  

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania: 

Treść pytania nr 1:   
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 2 opakowań zbiorczych x 10 szt.,                           
z przeliczeniem oferowanej ilości? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 
 
Treść pytania nr 2:   
Czy Zamawiający w pakiecie nr 18 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego 
zawierającego żelatynę w stężeniu 3%? Zgodnie z zapisami Charakterystyki Produktów Leczniczych, 
żelatyna w stężeniu 3% i 4% posiadają identyczne dawkowanie? Geloplasma , o której mowa posiada 
opakowanie typu worek freeflex, z dwoma bezpiecznymi, samouszczelniającymi się portami nie 
wymagającymi dezynfekcji przed pierwszym użyciem. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 
 
Treść pytania nr 3:   
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 18 opakowań typu worek freeflex x 20 
szt., z przeliczeniem oferowanej ilości? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 
 
Treść pytania nr 4:   
Dotyczy  § 2 ustęp 4 umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesyłanie faktur w formie 
elektronicznej, w formacie PDF, na adres e-mail Zamawiającego?  Prosimy o podanie adresu  poczty 
elektronicznej, na który powinny być przesyłane faktury wykonawcy.  
Odpowiedź Zamawiającego:  
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Zamawiający dopuszcza  możliwość przesyłania faktur, duplikatów faktur, korekt, not 
obciążeniowych i korygujących  w wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej:                                            
e-faktura@szpital-konin.pl. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 5 do SWZ – 
Projektowane postanowienia umowy w paragrafie 2 ust. 8. Zmodyfikowany Załącznik nr 5 do SWZ 
zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania. 
 
Treść pytania nr 5:   
Czy Zamawiający w §5 ust. 5 wydłuży termin do rozpatrzenia reklamacji przez Wykonawcę do 14 dni 
roboczych? Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem i tu np. wyjaśnień firmy 
kurierskiej dostarczającej leki bądź zbadania jakościowo wadliwego towaru, a następnie (przy 
uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru.  
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający wydłuża termin na rozpatrzenie reklamacji przez Wykonawcę do 7 dni roboczych.                    
W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia 
umowy w paragrafie 5 ust. 5. Zmodyfikowany Załącznik nr 5 do SWZ zostanie zamieszczony na 
stronie prowadzonego postępowania. 
 
Treść pytania nr 6:   
Wnosimy o dodanie zapisu w §5 ust. 5 umowy: „W razie stwierdzenia, że dostarczone Przedmioty 
umowy mają wady, w okresie gwarancyjnym nastąpi zwrot wadliwego towaru i wystawiona będzie 
faktura korygująca.  
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w par. 5 ust. 5 umowy następującego zapisu: „W razie 
stwierdzenia, że dostarczony Towar posiada wady, w okresie gwarancyjnym nastąpi zwrot 
wadliwego Towaru i wystawiona będzie faktura korygująca.”. W związku z tym Zamawiający zmienia 
zapisy Załącznika nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w paragrafie 5 ust. 5. 
Zmodyfikowany Załącznik nr 5 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego 
postępowania. 
 
 
Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla 
wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.  
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