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         Stargard, dn. 21.01.2020 r. 

 

          

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr 2/PN/D/UE/2020 na dostawy do SPWZOZ w Stargardzie 

różnych produktów leczniczych w podziale na 15 pakiety. 

.  

 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

Działając zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 

z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający publikuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami. 

 

Pytanie 1 dot. zapisów umowy §2 ust. 3 

 Do treści §2 ust. 3 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? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z 

Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności są 

pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o dopisanie do §2 

ust. 3 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.". 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 2 dot. zapisów umowy §4 ust. 1 

Do treści §4 ust. 1 wzoru umowy. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wystawiania dokumentu 

WZ? Jednocześnie zapewniamy, że dołączana do każdorazowej dostawy faktura VAT spełniać 

będzie wymogi dla dokumentu przekazania produktu leczniczego, a tym samym zawierała będzie 

między innymi takie informacje jak, oprócz cen jednostkowych i wartości zamówienia, numer serii 

czy data ważności dostarczonego przedmiotu umowy. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 3  dot. zapisów umowy §4 ust. 5 

Do treści §4 ust. 5 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: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 4 dot. zapisów umowy §6 ust. 6 

Do treści §6 ust. 6 wzoru umowy. Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisów o fakturach 

zbiorczych wystawianych raz w miesiącu i zastąpienie ich fakturami wystawianymi 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 



 
 
  
 
 
 

 

 
Cent ra l a :  9 1/  5 77  6 3  5 5  Konto bankowe:  

Bank Gospodarstwa Krajowego 

97 1130 1176 0022 2031 5920 0005 

www.zozstargard.pl 

NIP: 854-19-38-710 

Sek re t a r i a t :  91/  57 8  9 2  0 3  REGON: 000304562 

       Fax.:   91/ 577 04 23 KRS :  00 00 00 5 38 8  

e-mail: biuro@zozstargard.pl 
 

Rejestr Wojewody: 000000017670 

 

 

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny                                
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie 

      ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard 
___________________________________ 

województwo zachodniopomorsk ie  

świetle bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa tj. obowiązującego od dnia 1 stycznia 2016 

r. art. 8a ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 

2013 r. poz. 403 ze zm., dalej: UoTZ), 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 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 zapisy §6 ust. 6 wzoru umowy 

dostawy dotknięte są nieważnością 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 5 dot. zapisów umowy §7 ust. 1 pkt 2 

Do treści §7 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie ewentualnej 

kary umownej za opóźnienie w dostawie w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonej części 

zamówienia jednostkowego dziennie, bez wskazywania minimalnej wysokości kary, tj. 50 zł 

dziennie?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 6 dot. zapisów umowy 1§7 ust. 1 pkt 3) 

Do treści §7 ust. 1 pkt 3) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie ewentualnej 

kary umownej za opóźnieniu w uzupełnieniu ilości towaru lub opóźnienie w wymianie wadliwego 

towaru na wolny od wad w wysokości 0,5% wartości brutto reklamowanej (tj. brakującej lub 

wadliwej) części zamówienia jednostkowego dziennie, bez wskazywania minimalnej wysokości 

kary, tj. 50 zł dziennie?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 7 dot. zapisów umowy 1§7 ust. 1 pkt 3) 

Do treści §11 ust. 2 lit. c) 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 stratą 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: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 8  dot. Pakietu 7 

Pakiet 7. dla jakiego producenta dozowników mają być adaptery , pojemność nawilżacza może być 

340ml oraz 650ml ? 
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Odpowiedź: Adaptery są do dozowników producenta AWAMED. Pojemność nawilżacza może 

być 340 ml i 650 ml. 
 

Pytanie 9 dot. Pakietu 8 poz. 1 

Czy Zamawiający w pak. nr 8 poz. 1 (Voriconazole + rozpuszczalnik (gotowy zestaw) 200 mg 

proszek do sporz. roztworu do infuzji op. x 1 fiol.) ze względu na brak dostępności leku, dopuści 

lek w postaci proszku do sporządzenia roztworu do infuzji 0,2 g? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszczam lek w postaci proszku do sporządzania roztworu do 

 inf.0,2g. 

 

 

 

 

         Dyrektor 

         Krzysztof Kowalczyk 


