Lublin, 20.01.2021 r.
Nr sprawy: 597/D/2020
WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ
1. Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki, działając na podstawie art. 38 ustawy Pzp, udziela następujących odpowiedzi
na złożone we wniosku o wyjaśnienie zapisów SIWZ zapytania bez ujawniania jego źródła:

Pytanie nr 1:
Zwracamy się z prośbą o usuniecie zapisu z umowy § 4 ust.2 : „Wykonawca w przypadkach awaryjnych zapewnia realizację
dostaw w ciągu 48 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia potwierdzonego na piśmie faksem” gdyż produkty są
ściągane z zagranicy na indywidualne zamówienie i dostawa w ciągu 48h nie jest możliwa.
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający wyraża zgodę i jednocześnie modyfikuje wzór umowy poprzez wykreślenie § 4 ust.2:
1.

2.

§ 4. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar określony w zamówieniach, oznaczony napisem „STUDIA DOKTORANCKIE”, do budynków
Zamawiającego mieszczących się przy ul. Jaczewskiego 2 w Lublinie, w terminie ………. dni roboczych daty złożenia zamówienia
częściowego. Dostawa może odbywać się w godzinach 8:00-14:30 w dni robocze pod wskazany adres. Wykonawca zobowiązany jest
poinformować osobę odpowiedzialną za realizację umowy w danej części o terminie i godzinie dostawy najpóźniej na czas 48 godzin
przed planowaną dostawą. Zamawiający wymaga by transport i dostawa przedmiotu zamówienia odbywała się z uwzględnieniem
charakteru i specyfiki przedmiotu zamówienia (np. odczynniki transportowane w temperaturze otoczenia/w suchym lodzie/inne).
Wykonawca w przypadkach awaryjnych zapewnia realizację dostaw w ciągu 48 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia
potwierdzonego na piśmie faksem.

Pytanie nr 2:
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu z umowy § 5 ust. 3 „Wykonawca jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację w terminie 7
dni od dnia jej otrzymania, a w przypadku jej uwzględnienia dostarczyć w terminie 3 dni od dnia uwzględnienia reklamacji
towar zgodnie z zamówioną ilością” na: 3 „Wykonawca jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację w terminie 7 dni od dnia jej
otrzymania, a w przypadku jej uwzględnienia dostarczyć w terminie 7 dni od dnia uwzględnienia reklamacji towar zgodnie z
zamówioną ilością” gdyż 7 dni jest to minimalny czas na dostawę produktów sprowadzanych z zagranicy.
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Zamawiający wyraża zgodę i jednocześnie modyfikuje wzór umowy w następujący sposób:
§ 5. REKLAMACJE
3.Wykonawca jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, a w przypadku jej uwzględnienia dostarczyć
w terminie 7 dni od dnia uwzględnienia reklamacji towar zgodnie z zamówioną ilością i asortymentem, posiadający właściwości wskazane w
SIWZ. Nie uznanie reklamacji wymaga udzielenia pisemnej odpowiedzi. Brak odpowiedzi w tym terminie uważa się za uznanie reklamacji.

2. Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w następujący sposób:
TREŚĆ PRZED MODYFIKACJĄ:
ROZDZIAŁ XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Oferty należy składać w terminie do dnia 26.01.2021 r. godz. 13:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.01.2021 r. o godzinie 16:00.

TREŚĆ PO MODYFIKACJI:
ROZDZIAŁ XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Oferty należy składać w terminie do dnia 29.01.2021 r. godz. 13:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.01.2021 r. o godzinie 16:00.

Zamawiający – działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 4a pkt 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych – przekazał
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub
sprostowania.
Dokonana modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wiąże Wykonawców z chwilą ogłoszenia treści
niniejszego pisma. Odmienne uregulowania zawarte w SIWZ stają się nieobowiązujące. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez
zmian.
Podpisano
Dyrektor Instytutu Medycyny Wsi
dr hab. n. med. Lech Panasiuk, prof. IMW

