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Institute of Mother and Child 
L’Institut de la Mère et de l’Enfant 

            Warszawa, 30 maja 2017 roku 
A/ZP/SZP.251-28/17 

 
 

WYJAŚNIENIA  I ZMIANY TREŚCI SIWZ 
 

 
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego znak A/ZP/SZP.251-28/17 na dostawę: 
 

„Osobistych pomp insulinowych” 
 
 
Pytanie nr 1  
Dot. Par. 3 ust. 3 pkt a) Umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zamówienia były 
składane wyłącznie za pośrednictwem faxu albo poczty elektronicznej? 
Uzasadnienie 
Składanie zamówień telefonicznie uniemożliwia Wykonawcy identyfikację tożsamości osoby 
dzwoniącej, a tym samym weryfikację czy jest to osoba upoważniona do składania 
zamówień. 
Odpowiedź nr 1  
Tak, Zamawiający wyraża zgodę, aby zamówienia były składane wyłącznie za pośrednictwem 
faxu albo poczty elektronicznej. 

 
Pytanie nr 2 
Par. 4 ust. 6 pkt 2) Umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,godzin'' na ,,godzin 
w dni robocze''? 
Odpowiedź nr 2 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę ,,godzin'' na ,,godzin w dni robocze''  
w par. 4 ust. 6 pkt 2) Umowy. 

 
Pytanie nr 3 
Według zapisu w Rozdz. IV ust. 1 SIWZ:  „Termin dostawy zamówienia: Wymagany termin 
dostawy – do 56 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy”. Natomiast według zapisu w 
par. 3 ust. 1 umowy: „Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres 6 miesięcy…” 
W związku z powyższym prosimy o informację czy Wykonawca w Rozdz. V ust. 1 Formularza 
ofertowego  powinien podać jako „Termin wykonania zamówienia” 56 dni czy 6 miesięcy? 
Odpowiedź nr 3 
Zgodnie z zapisami SIWZ w formularzu ofertowym (zał. nr 1 do SIWZ) w rozdz. V ust. 1, 
Wykonawca powinien podać jako „Termin wykonania zamówienia”  6 miesięcy, natomiast w 
rozdz. V ust. 2, Wykonawca powinien podać jako  „Termin dostawy wynosi do 56 dni 
kalendarzowych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego”. 

 
 

Pytanie nr 4 
Według Rozdziału V ust. 2 Formularza ofertowego: „Termin dostawy: Termin dostawy 
wynosi do ……….. dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego”. 
Natomiast według  par. 3 ust. 4 umowy: „Towar, o którym mowa w § 1 ust. 1, Wykonawca 
zobowiązuje się dostarczyć w dni robocze w godz. 8:00 –15:00 w terminie do … dni 
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roboczych (od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dniu ustawowo wolnych od pracy), od 
daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.” 
Prosimy o informację czy Wykonawca powinien zaoferować termin dostawy w dniach 
roboczych czy kalendarzowych oraz o ujednolicenie zapisów. 
Odpowiedź nr 4 
Zamawiający zmienia paragraf 3 ust. 4 do Umowy (zał. nr 4 do SIWZ) w następujący 
sposób: 
Towar, o którym mowa w § 1 ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć  
w dni robocze w godz. 8:00 – 15:00 w terminie do … dni kalendarzowych od daty złożenia 
zamówienia przez Zamawiającego. 

 
W załączeniu zmieniony zał. nr 4 do SIWZ – Wzór Umowy. 

 
 

 
 
 
 

Przewodnicząca Komisji Przetargowej 
 
        Magdalena Wysocka 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie potwierdzić otrzymanie niniejszego pisma, 
zgodnie z art. 18 ust. 2 przepisy przejściowe ustawy Prawo zamówień publicznych na e-mail: 
justyna.michalak@imid.med.pl 
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego 
www.imid.med.pl w dniu 30 maja 2017 r. 
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