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do wszystkich uczestników postępowania 
 
 
dotyczy: postępowania nr SPZOZ/TP/11/2021 pn. „dostawa produktów leczniczych – leki 
różne   dla  SPZOZ Sanok  
 

 
Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia 

 
 

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2019r., poz. 2019 ze zm) przedstawia treść wniosków 
o wyjaśnienia treści SWZ wraz z wyjaśnieniami: 
 
 
* Pytanie nr 1 – dot. umowy  
W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy 

sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 5 projektu 

umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów ,,…od 

zawiadomienia” na ,,…od dnia uznania reklamacji”. 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  

* Pytanie nr 2 – dot. umowy 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  w § 3 ust. 10 poprzez zamianę  

słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach 

handlowych”? 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.   

* Pytanie nr 3 – dot. umowy 
Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy 

zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także 

not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na 

wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty 

e-mail Wykonawcy? 

Odpowiedź:  Zamawiający udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i 
przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych 
i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez 
Wykonawcę adres poczty e-mail szpital@zozsanok.pl. 

http://www.zozsanok.pl/
mailto:szpital@zozsanok.pl
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* Pytanie nr 4 – dot. umowy   
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień  

projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 3 ust 1 pkt. 2: 

 

2) w przypadku nie dostarczenia towaru w określonym umową terminie 

Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto towaru 

niedostarczonego zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, za każdy dzień 

zwłoki w dostawie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto towaru 

niedostarczonego zgodnie z zamówieniem. 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.    

* Pytanie nr 5 – dot. §2 ust. 6 i §5 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy.   
Do §2 ust. 6 i §5 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy. Czy w przypadku wstrzymania produkcji 
lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika 
produktu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą startą dla Wykonawcy), 
Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłącze-
nie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę? 
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.   

 

* Pytanie nr 6 - dot. §2 ust. 8 wzoru umowy. 
Do §2 ust. 8 wzoru umowy. Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, 
zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego 
przechowywania zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego 
wyznacza warunek 12-miesięcznego okresu ważności zamówionych towarów? Wska-
zujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do ostat-
niego dnia terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku 
z powyższym prosimy o dopisanie do §2 ust. 8 wzoru umowy następującej treści: "Do-
stawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątko-
wych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel 
Zamawiającego.". 

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę  o dopisanie do §2 ust. 8 wzoru umowy 
następującej treści:  
"Dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w 
wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić 
upoważniony przedstawiciel Zamawiającego."  

 

* Pytanie nr 7 – dot.  §8 ust. 1 wzoru umowy: 
Do §8 ust. 1 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §8 ust. 1 wzoru 
umowy dotyczącego sposobu płatności, poprzez wykreślenie zapisu o fakturach zbior-
czych wystawianych miesięcznie i zastąpienie go zapisem umożliwiającymi wystawianie 
i dostarczanie faktur za każdą zrealizowaną dostawę towaru, z uwagi na uchylenie z 
dniem 1 stycznia 2014 r. przepisów dopuszczających możliwość wystawiania faktur 
zbiorczych, a także z uwagi nieważność zapisu w świetle bezwzględnie obowiązujących 
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przepisów prawa tj. art. 8a ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmier-
nym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403 ze zm.), zaka-
zującego zawierania w umowach stron zapisów dotyczących terminów wystawiania i 
doręczania faktur? Możliwość wystawiania faktur zbiorczych wynikała z nieobowiązu-
jącego już §9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, 
sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastoso-
wania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2012 r. poz. 1428), które to 
rozporządzenie zostało uchylone z dniem 1 stycznia 2014 r. W aktualnie obowiązującym 
rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania fak-
tur (Dz.U. z 2013 r. poz. 1485 ze zm.), brak jest zapisów dotyczących faktur zbiorczych. 
Obecnie nie ma więc żadnej podstawy prawnej, z której wynikałaby możliwości posłu-
giwania się konstrukcją faktur zbiorczych. Niezależnie od powyższego, zgodnie z art. 
8a ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w trans-
akcjach handlowych „strony transakcji handlowej nie mogą ustalać daty doręczenia 
faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi”. Konse-
kwencją powyższego uregulowania jest brak możliwości zawierania w umowach stron 
zapisów dotyczących terminu doręczenia (a więc i wystawiania) faktury lub rachunku. 
Stąd zapis §8 ust. 1 wzoru umowy dotknięty jest nieważnością. 
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.    

 

* Pytanie nr 8 – dot. umowy 
Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 3.1.3 z 5% do 
wartości max. 0,2%? Obecna kara jest rażąco wygórowana. 
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.    

 

* Pytanie nr 9 – dot. umowy 
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie rozbieżności  pomiędzy zapisami par. 7.4 i 7.5.3. 
Zgodnie z par. 7.4 niezmienna w okresie trwania umowy jest cena brutto. Tymczasem 
zgodnie z par. 7.5.3 cena brutto zmienia się, zaś niezmienna pozostaje cena netto. 
Wykonawca wnosi o przyjęcie jednolicie w umowie, że niezmienna jest cena netto – 
wartość podatku VAT jest okolicznością urzędową, niezależną od Wykonawcy. Nadto 
niezmienność cen brutto w razie obniżenia stawki VAT jest niekorzystna dla Zamawia-
jącego.   
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.   

 

* Pytanie nr 10 – dot. umowy 
Czy Zamawiający w par. 9.2 wpisze 3 miesiące jako maksymalny okres przedłużenia 
umowy? Pozwoli to na rzetelne skonstruowanie oferty i da pewność, że Wykonawca 
może umowę bez przeszkód zrealizować (co nie jest pewne przy zbyt długich okresach 
opcji zastrzeżonych przez Zamawiającego).  Okres ten winien być podany na etapie 
SWZ, bowiem nie stanowi kryterium oceny ofert. Zgodnie z PZP nie istnieje tryb „uzu-
pełniania” umowy o kluczowe parametry po wyborze najkorzystniejszej oferty. 
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.   
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* Pytanie nr 11, pak. nr 3 
Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 Ibuprofen, pozycjach 1,2,3 dopuści do zaoferowania 
opakowanie butelka z polietylenu typu ECOFLAC Plus?  
Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza. 

 
 
 
 
 

UWAGA!!! 

Powyższe  wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ, jeżeli mają wpływ na 
zaoferowany przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie 
w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia. 
 

 

 

 

 
Z poważaniem 


