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Wyjaśnienia nr

1

nadostawrś.. j;óTiilTffi';i"r'"T11:'ryril:lf [,iilL'"ij;1,1i",n"noSzpitala
Miejskiego przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu
W związku z zapytaniami do wymienionej w tytule niniejszego pisma specyfikacji, które
otrzymaliŚmy w dniu 24.06,20t6r. uprzejmie wyjaŚniam:

PYtanie 1: Do treŚci §1 ust.2 projektu umowy. Skoro Zamawiający przewiduje dostawy
sukcesYwne/ zgodne z biezącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje koniecznośCi dłuzszego
PrzechowYwania zamÓWionych produktów w magazynie apteki szpitalnej/ to dlaczeg o wyznacza
warunek l2-miesięcznego okresu waznoŚci zamówionych towarów? Wskazujemy przy tym, że
zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważnościsą
PełnowartoŚciowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyŻszym prosimy o skrócenie
terminu waznoŚci przynajmniej do 6 m-cy od daty dostawy lub dopisanie do §1 ust.2
^/Ymaganego
Projektu umowy następującej treŚcii "..,, dostawy produktów z krotszym terminem waznośii mogą
bYĆ doPuszczone w wyjątkowych sytuacjach i kazdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upowazniony
przedstawiciel Za mawiającego
OdPowiedŹ: Nie, Zamawiający"' nie wyraża zgody na skrócenie terminu, podtrzymuje zapisy SIWZ,
PYtanie 2: Prosimy o dopisanie do §5 ust.2 projektu umowy:"...zgodnie z art.4 pkt 3 Ustawy o
terminach zapłaty w transakcjach handlowych".
OdPowiedŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyzsze, podtrzymuje zapisy SIWZ.
PYtanie 3: Do treŚci §5 ust.4 prosimy projektu umowy o dodanie słów zgodnychz przesłankami art,
552 Kodeksu cywilnego: ".., z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które
zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy
dostarczenia towaru Kupującemu. ".
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyzsze, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Poniewaz wyjaŚnienia do SIWZ nie prowadzą do zmian treściogłoszenia o zamówieniu
nie powodują koniecznoŚci zwiększenia czasu niezbędnego na przygotowanie oferty, zamawiający
nie przedłuŻa terminu składania i otwarcia ofert - termin ten wyznaczony na 15.o7.2oL6
r. pozostaje bez zmian.
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