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do wszystkich uczestników postępowania 

 
dotyczy: postępowania nr SPZOZ/TP/02/2022 pn. „Dostawa leków różnych, żywienie pozajelitowe 

oraz do terapii WZW dla SPZOZ w Sanoku 
 

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 SIWZ 

wraz z wyjaśnieniami: 
 

Pytanie 1 

Do rozdziału XX  pkt 9 SWZ (kryterium terminu wykonania dostawy) . Mając na uwadze 

szczególny okres w jakim będzie realizowana umowa (stan epidemii), a co za tym idzie ko-

nieczność zachowania szczególnych środków ostrożności, prosimy o zmianę kryterium oceny 

ofert, polegającego na określeniu terminu dostawy poprzez wydłużenie terminu minimalnego, 

najwyżej ocenianego do 2 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia wraz z odpowiednim 

wydłużeniem terminu maksymalnego. Nadmieniamy przy tym, że przyjęcie przez Zamawiają-

cego urealnionych, dostępnych dla większej ilości Wykonawców terminów dokonywania do-

staw  znacząco przyczyni się do wzrostu konkurencyjności w niniejszym postępowaniu, a tym 

samym korzystnie wpłynie na oferowane ceny. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 2 

Do treści §2 ust. 6 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 wyłączenie tego produktu z 

umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 3 

Do treści §2 ust. 7 wzoru umowy. Prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą 

z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Dostawcę na okoliczności, które 

zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do 

odmowy dostarczenia towaru.” 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
 

Pytanie 4 

Do treści §3 ust. 1 pkt 3 wzoru umowy. Prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką 

wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na 

okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają 

Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu." 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
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Pytanie 5 

Do treści §3 ust. 9 wzoru umowy prosimy o dodanie słów: „ pod warunkiem, że potrącana 

kara umowna będzie miała charakter bezsporny oraz wymagalny.”. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
 

Pytanie 6 

Do treści §8 ust. 1 w zw. §6 ust.3 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę 

§8 ust. 1 wzoru umowy dotyczącego sposobu płatności, poprzez wykreślenie zapisu o fakturach 

zbiorczych dla pakietu nr 3,4,5 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 przepisów prawa tj. art. 8a ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403 ze zm.), 

zakazującego zawierania w umowach stron zapisów dotyczących terminów wystawiania i 

doręczania faktur? 

 

Możliwość wystawiania faktur zbiorczych wynikała z nieobowiązującego 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 zastosowania 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 faktur (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 posługiwania się konstrukcją faktur zbiorczych. 

Niezależnie od powyższego, zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych „strony transakcji handlowej nie mogą 

ustalać daty doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie 

usługi”. Konsekwencją 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 7 do umowy § 2 pkt 2 

Czy Zamawiający w przypadku zamówień w trybie pilnym (tzw. „na cito”) – nie dłuższym 

niż 12 godzin od złożenia zamówienia dopuści możliwość realizacji tylko w dni robocze z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie nr 8  

Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie 5 poz. 3 produkt pakowany po 4 sztuki z przelicze-

niem ilości wraz z zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę czyli 158 op x 4 szt? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 

 

Z poważaniem 


