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Dotyczy z przetargu nieograniczonego pn.: ,rf)ostawa
bezinterferonow"i" - nr sprawy 11/PNl20l7

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo :zamirwiet'r putrli

tresi zipytaf dotycz4cych zapis6w specyfikacji istotnych

wyj aSnieniami. W przedmiotowym po stgpowarniu,wprlynqly

Pvtanie nr 1:

,rDotyczy pak.Nr 1

Czy w celu zapewnienia zgodnoSci z obowizpujqcymi ustail

wlaSciwego dla danego produktu instrumentu dzielenia ryz,:t

11 ust. 2 pkt 7) orazust. 5 pkt 2) i pkt 5) ustarvy z dria 12 tt

Srodk6w spoZywc zy ch specj alne go prze znaczexia Zywi enio'

stanowi4cego zalqcznik do decyzii o refundzrcji, Zarnawiai

trakcie realizacji umowy poptzez faktury ftoryguj4ce w)

sprzeda? po nihszej cenie ?
Wykonaw ca zam6wienia publicznego zapewnia" 2:,e ',zaofetcs

dystrybucyj ne go podmiotu, na kt6ry decy zja re fun dacyj na

Odp. Zamawiaiqcego: TAK - $8 pkt 3 umowy.

Pvtanie nr 2:

,rCrV * przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z

mozliwoSci dostar czenia zaniewtika produktu w rlenie p

rai4c4 start4 dla Wykonawcy), Zamawiai4cy wyrazi zgodq;

rynkowej lub na wyl4czenie tego produktu z umowy bez kcl

Wykonawcg (dotyczy zapisu $3 ust"5 projektu umovuy)?"

Odp. Zamawiaiqcego : Nie.

Pvtanie nr 3:

,,Do iresci $3 ust.6 i ust.7 projektu umowy. Czy Zanawia,lt

zapisu w czgsci dotycz1cej naliczenia dodatkoweji kary urno

wczesniej sza czEili wskazanych zapis6w przy dLokonaniur

jul zamawiaj4cego do pokrycia r6znicy w cenie pormigdzy

jake zaplaci Zamawiaiqcy u irurego Wykonav'tcy?"'

Odp. Zamawiaiqcego: Zamawiaiqcy podtrzy,muict zupisy SI
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Pvtpnie nr 4:

,,Do tresci $3 ust.6 prosimy o dodanie sl6w, wynikaj4cych'

art. 552 k.c.: "... z wy\4czeniem powolaniar sig ptzez \i'
zgodnie z przepisami prawa powszechnie rcbowi4zuj

odmowy dostarczenia towaru Kupuj 4cemu."
O dp. Z amaw iaj q c e g o : Z amawiaj q cy p o dtr 4y nnui e zop isy

Pvtanie nr 5:

,,Do tresci $3 ust.7 prosimy o dodanie sl6w, wynikaj4cyctt
art. 552 k.c.: "... z wyN1czeniem powolanitr sig przez lttl

zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiqruj
odmowy dostarczenia towaru Kupuj 4cemu. 

tt

Odp. Zamawiajqcego: Zamawiajqcy podtrzynnuie zapisy Sl

Pvtanie nr 6:

,rCU Zarnawiajqcy vtynzi zgodg na emiang ilapis6w wzont
o ewentualnej karze za odst4pienie rod umowy
NIEZREALIZOWANEJ czgSci przedmiotu umowy?"
Odp. Zamawiajqcego: Zamawiajqcy podtrzynnaie zapisy Str

Powyisza informacja zostala zamieszczoina na stronie
w dniu 24.02.2017 r.
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