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                                                                                                Wszyscy uczestnicy postępowania                      

                                                                                          
Nr sprawy ZO/8/2023/DZ  

Przedmiot postępowania:   

Zakup i dostawa pojemników plastikowych oraz kieliszków do leków 

do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego  

   

PYTANIA WYKONAWCÓW I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

                  Zamawiający, tj. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny, udziela wyjaśnień do treści 

zapytania ofertowego ZO/8/2023/DZ:  

1. Pytania do zapytania ofertowego: 

➢ pozycja 1, 2, 6 - czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’100szt  

z przeliczeniem podanych ilości? 

Odpowiedź:  Tak 

➢ Pozycja 3 - czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’50szt  

z przeliczeniem podanych ilości? 

Odpowiedź: Tak 

➢ Pozycja 5 - czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’10szt  

z przeliczeniem podanych ilości? 

Odpowiedź: Tak 

➢ Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego proszę o informację w jakiej proporcji Zamawiający 

będzie się kierował ceną oraz jakością oferowanych produktów w kryterium oceny ofert. 

Odpowiedź:  50% - jakość; 50% - cena 

 

2. Pytania do umowy: 

➢ § 2 ust. 6 – proszę o podanie maksymalnego terminu, w którym będą realizowane zamówienia 

Odpowiedź:  5 dni roboczych 
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➢ Wnosimy o zmianę zapisów wzoru umowy § 2 ust. 16 na następujące: 

Zamawiający dopuszcza możliwość zrezygnowania z realizacji 20% wartości Umowy.  

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia bez zmian zapis w § 2 ust. 16 wzoru umowy 

➢ Wnosimy o zmianę zapisów wzoru umowy § 3 ust. 2 na następujące: 

Jeżeli w okresie 24 miesięcy obowiązywania Umowy, nie zostanie wyczerpana kwota, o której mowa w § 5 

ust. 1 Umowy, okres jej obowiązywania automatycznie przedłuża się do daty wyczerpania tej kwoty, jednak 

nie dłużej niż o 3 miesięcy.  

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia bez zmian zapis w § 3 ust. 2 wzoru umowy 

➢ Wnosimy o zmianę zapisów wzoru umowy § 5 ust. 4 na następujące: 

W okolicznościach, o których mowa w § 3 ust. 2 Umowy może nastąpić waloryzacja cen jednostkowych 

Produktów, określonych w Formularzu Asortymentowo-cenowym, jednak nie wcześniej niż po upływie 12 

miesięcy trwania umowy, o ile Wykonawca wykaże, że wzrost cen materiałów lub kosztów związanych  

z realizacją umowy przekroczył 20% w stosunku do cen jednostkowych lub kosztów obowiązujących w dacie 

zawarcia Umowy z tym jednakże zastrzeżeniem, że wartość Umowy po waloryzacji cen jednostkowych nie 

może przekroczyć 130.000 zł.  

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia bez zmian zapis w § 5 ust. 4 wzoru umowy 

➢ Wnosimy o zmianę zapisów wzoru umowy § 7 ust. 2 na następujące: 

Wykonawca udziela gwarancji jakościowej (termin ważności) i ilościowej na dostarczone Produkty . 

Gwarancja jakościowa udzielona jest na okres nie krótszy niż 12 miesiące. 

 Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w § 7 ust. 2 wzoru umowy 

➢ Wnosimy o zmianę zapisów wzoru umowy § 7 ust. 3 na następujące: 

W przypadku braku na stanie magazynowym Wykonawcy Produktów, których okres gwarancji (ważności) 

wynosi co najmniej 12 miesięcy, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego. Zamawiający może 

zaakceptować proponowany przez Wykonawcę, krótszy okres gwarancji (ważności) lub wydłużyć termin 

dostawy o czas niezbędny do uzupełnienia stanu magazynowego Wykonawcy o nową partię Produktów.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w § 7 ust. 3 wzoru umowy 

➢ Wnosimy o zmianę zapisów wzoru umowy § 11 ust. 1 na następujące: 

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Powoda. 

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia bez zmian zapis w § 11 ust. 1 wzoru umowy 
 

 

/-/ Monika Piątkowska 

Kierownik Działu Zaopatrzenia 

i Gospodarki Magazynowej 


