
 
 

        Rawa Mazowiecka, dn. 14.02.2019 r.  

Dotyczy: postępowania przetargowego „Dostawa leków - postępowanie uzupełniające” o numerze 

sprawy  ZP/ 02 /2019  

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej informuje że 

w postępowaniu dotyczącym dostawy leków w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły zapytania 

i Zamawiający udzielił odpowiedzi i wyjaśnień: 

Pytanie nr 1 
W kryterium oceny ofert wskazano  w tabeli jako jedyne kryterium cenę, przypisując jej wagę 100%. 

Jednak z informacji pod tabelą wynika (punkt a) wynika, że waga dla tego kryterium wynosi 60%. 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wyjaśnienie, czy waga kryterium „cena” wynosi 100% czy 60%, 

a jeśli 60%, to jakie kryterium składa się na pozostałe 40% oceny ofert – czy nastąpiła omyłka i cena 

stanowi jedyne kryterium 100% 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza nastąpiła omyłka pisarska, kryterium stanowi 100% cena.  

 

Pytanie nr 2 
Załącznik nr 6 do SIWZ – Projekt umowy: 

Czy Zamawiający zmieni określony w par. 2.6. termin dostaw „cito” z 8 godzin na 12 godzin dla 

zadania nr 3?   

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostaw na „na cito” z 8 godzin na 12 godzin. 

Jednocześnie wyjaśnia, że dostawa na cito jest to sporadyczne, jednostkowe zamówienie, 

wykonywane tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy wystąpi pilna potrzeba zamawiającego, którego 

nie mógł on przewidzieć w szczególności dla ratowania życia.   

 

Pytanie nr 3 
Załącznik nr 6 do SIWZ – Projekt umowy: 

Czy Zamawiający poprawi dawkę leku w zadaniu ne 3 poz. 6  Enoxaparin sodium z 150mg/0,8ml na 

150mg/1ml gdyż tylko taka dawka występuje i jest zarejestrowana na rynku polskim? 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia dawkę leku zadaniu nr 3 poz. 6  Enoxaparin sodium dawka prawidłowa:  

150mg/1ml 

 
Pytanie nr 4 
Załącznik nr 6 do SIWZ – Projekt umowy: 

Czy Zamawiający w par. 2.8 zrezygnuje z wymogu wpisywania na fakturze numeru zamówienia? 

Systemy magazynowo-księgowe Wykonawcy nie zezwalają na umieszczanie dowolnych wzmianek na 

fakturze i dopisanie tej informacji jest w praktyce niemożliwe. 



 
Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza niewpisywanie na fakturze „nr zamówienia” jeżeli systemy magazynowo-

księgowe nie zezwalają na umieszczenie dodatkowych znaków. Jeżeli natomiast  system wykonawcy 

daje taką możliwość należy wpisywać „nr zamówienia” jest to nieobowiązkowe.    

 
 
Pytanie nr 5 
Załącznik nr 6 do SIWZ – Projekt umowy: 

Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 6.1.c z 2% do wartości max. 

0,2%? Obecna kara jest rażąco wygórowana. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Ochronę Wykonawcy przed rażąco wygórowaną karą zabezpieczają 

przepisy art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego    

 

Pytanie nr 6 

Załącznik nr 6 do SIWZ – Projekt umowy: 

Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 6.1.d z 2% do wartości max. 

0,2%? Obecna kara jest rażąco wygórowana. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Ochronę Wykonawcy przed rażąco wygórowaną karą zabezpieczają 

przepisy art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego    

 

Pytanie nr 7 

Załącznik nr 6 do SIWZ – Projekt umowy: 

Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 6.1.e z 10% do wartości max. 

0,2%? Obecna kara jest rażąco wygórowana. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Ochronę Wykonawcy przed rażąco wygórowaną karą zabezpieczają 

przepisy art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego    

 

 
        Z poważaniem   

        Dyrektor 

       Samodzielnego Publicznego Zakładu  

Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej 

 

Małgorzata Leszczyńska 


