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ZP-1537/20 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy radiofarmaceutyków 

(znak sprawy: Z/34/PN/20). 

 
 

Informuję, działając w oparciu o treść art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.),  

że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy radiofarmaceutyków 

(znak sprawy: Z/34/PN/20), wpłynęły zapytania (nr 1), do postanowień Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia o następującej treści: 
 

Zapytanie nr 1: 

Dotyczy zadania 6 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 5 fiolkowego zestawu 

Neurospect (Eksametazym (d,l-heksametylopropylenoaminooksym, 0,5 mg) produkcji ROTOP 

Niemcy? 

Zestaw może być sprowadzany w ramach procedury importu docelowego.  

Odpowiedź  

 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wyraża zgodę na 

zaoferowanie 5 fiolkowego zestawu Neurospect (Eksametazym (d,l-

heksametylopropylenoaminooksym, 0,5 mg). W przypadku jego zaoferowania należy stosowne 

zmiany umieścić w Załączniku nr 2 i odpowiednio przeliczyć ilość opakowań. Jeśli w wyniku 

przeliczenia nie otrzymuje się pełnej ilości opakowań dla celów obliczeniowych należy podać 

ilość opakowań do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku zaoferowania 5 fiolkowego 

zestawu Neurospect (Eksametazym (d,l-heksametylopropylenoaminooksym, 0,5 mg) należy 

podać w kolumnie ilość: 7,2. 
 

Zapytanie nr 2: 

Dotyczy zadania 10 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania 5 - fiolkowy zestaw Pulmocis, 

gdzie każda fiolka zawiera 2,0 mg albuminy ludzkiej w postaci makroagregatów?  

Zestaw może być sprowadzany w ramach procedury importu docelowego.  

Odpowiedź  

 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wyraża zgodę na 5 - 

fiolkowy zestaw Pulmocis, gdzie każda fiolka zawiera 2,0 mg albuminy ludzkiej w postaci 

makroagregatów. W przypadku jego zaoferowania należy stosowne zmiany umieścić  

w Załączniku nr 2 i odpowiednio przeliczyć ilość opakowań. Jeśli w wyniku przeliczenia nie 

otrzymuje się pełnej ilości opakowań dla celów obliczeniowych należy podać ilość opakowań 

do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku zaoferowania 5 - fiolkowy zestaw Pulmocis, gdzie 

Do wszystkich Wykonawców  



 
 

każda fiolka zawiera 2,0 mg albuminy ludzkiej w postaci makroagregatów należy podać w 

kolumnie ilość: 8,75. 
 

Zapytanie nr 3: 

Ogólne warunki umowy  

Par. 2 ust. 10 – prosimy o dodanie „W przypadku opóźnień w płatności przekraczających 90 dni 

ponad ustalony w umowie termin płatności, Wykonawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania 

dostaw, do czasu uregulowania zaległych płatności”. 

Odpowiedź  

 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody na 

wprowadzenie zaproponowanego zapisu. 
 

Zapytanie nr 4: 

Ogólne warunki umowy  

Par. 3 ust. 2 Warunki płatności: prosimy o usunięcie fragmentu: „fakturę za miesięczny okres 

rozliczeniowy, płatną przelewem z terminem płatności 60 dni od daty doręczenia faktury VAT” 

i zastąpienie go zapisem: „fakturą wystawianą po każdorazowo zrealizowanej dostawie 

cząstkowej, płatną przelewem z terminem płatności 60 dni od daty doręczenia faktury 

potwierdzającej dostawy towaru”. 

Wykreślenie „Faktura VAT winna być wystawiona nie wcześniej niż ostatniego dnia danego 

miesiąca kalendarzowego, po realizacji ostatniej dostawy w danym miesięcy, lecz nie później 

niż 7 dnia kolejnego miesiąca” 

Informujemy, że w przypadku radiofarmaceutyków dostarczanych od zagranicznych 

producentów faktury dostarczane są pocztą w ciągu 7 dni roboczych od daty zrealizowania 

dostawy. 

Powyższe zmiany są niezbędne, abyśmy mogli złożyć ofertę w postępowaniu. 

Odpowiedź  

 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wyraża zgodę na 

zmianę zapisów. Dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej, zamieszczając na 

stronie internetowej Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski. 
 

Zapytanie nr 5: 

Ogólne warunki umowy  

Par. 3 ust.3 – prosimy o dopisanie po słowie „WZ” zapisu „lub fakturę” . 

Odpowiedź  

 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wyraża zgodę na 

zmianę zapisów. Dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej, zamieszczając na 

stronie internetowej Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski. 
 

Zapytanie nr 6: 

Ogólne warunki umowy  



 
 

Par. 3 ust. 5 – dodanie po słowie „Wykonawcę” zapisu – „chyba, że  opóźnienia w płatności 

przekroczą 90 dni ponad ustalony w umowie termin płatności, wtedy Wykonawca zastrzega 

sobie prawo do wstrzymania dostaw, do czasu uregulowania zaległych płatności”. 

Odpowiedź  

 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody na 

wprowadzenie zaproponowanego zapisu. 
 

Zapytanie nr 7: 

Ogólne warunki umowy  

Par. 4 pkt. 1.1 i pkt. 1.2 – prosimy o zmniejszenie kar umownych z 30% na 20% 

Odpowiedź  

 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody na 

wprowadzenie zaproponowanej zmiany. 
 

Zapytanie nr 8: 

Ogólne warunki umowy  

Par. 4 ust. 3 – prosimy o dodanie „po uprzednim wystawieniu noty księgowej”. 

Odpowiedź  

 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody na 

wprowadzenie zaproponowanej zmiany. 
 

Zapytanie nr 9: 

Ogólne warunki umowy  

Par. 5 ust. 3. 2) prosimy o dodanie na końcu zdania:  „…jednak nie dłużej niż o 3 miesiące”. 

Odpowiedź  

 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody na 

wprowadzenie zaproponowanej zmiany. Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia 

terminu obowiązywania umowy, jednakże zmiana taka wymaga zgody Wykonawcy. 
 

Zapytanie nr 10: 

Ogólne warunki umowy  

Ponadto prosimy Państwa o dodanie do umowy poniższego zapisu: 

„Zamawiający oświadcza, że jest podmiotem uprawnionym do dystrybucji produktów 

leczniczych, posiada wymagane prawem dokumenty, potwierdzające jego prawo do 

występowania w obrocie produktami leczniczymi (zezwolenie na prowadzenie apteki szpitalnej 

lub, dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, numer księgi rejestrowej w rejestrach 

medycznych csioz) oraz zezwolenie wydane przez PAA na posiadanie i stosowanie substancji 

promieniotwórczych. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania  

o każdej zmianie statusu w rejestrach medycznych, wynikającego z cofnięcia lub wygaszenia 

zezwolenia lub zaprzestania wykonywania działalności leczniczej” 

 

 



 
 

Odpowiedź  

 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający jest podmiotem 

uprawnionym do dystrybucji produktów leczniczych i posiada wymagane prawem dokumenty. 

Zamawiający pozostaje przy zapisach określonych w SIWZ. 
 

Zapytanie nr 11: 

Dot. pakietu nr 10 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji produkt Makro 

Albumon,2mg,prosz.d/sp.zaw.d/wstrz., (i.doc), 6 fiol sprowadzany w ramach importu 

docelowego z odpowiednim przeliczeniem ilości czyli 9 opakowań? 

Odpowiedź  

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wyraża zgodę na 

zaoferowanie produktu Makro Albumon,2mg,prosz.d/sp.zaw.d/wstrz., (i.doc), 6 fiol.  

W przypadku jego zaoferowania należy stosowne zmiany umieścić w Załączniku nr 2  

i odpowiednio przeliczyć ilość opakowań. Jeśli w wyniku przeliczenia nie otrzymuje się pełnej 

ilości opakowań dla celów obliczeniowych należy podać ilość opakowań do dwóch miejsc po 

przecinku. W przypadku zaoferowania Makro Albumon,2mg,prosz.d/sp.zaw.d/wstrz., (i.doc), 6 

fiol należy podać w kolumnie ilość: 7,29. 
 

Zapytanie nr 12: 

Dot. pakietu nr 6 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji produkt Ceretec, 500 

mcg,zest.do sporz.prep.radiof.,(i.doc), 5 fiolek sprowadzany w ramach importu docelowego  

z odpowiednim przeliczeniem ilości czyli 12 opakowań z koniecznością łączenia z błękitem 

metylenowym i stabilizatorem? 

Odpowiedź  

 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody na 

zaoferowanie zaproponowanego asortymentu.  
 

Zapytanie nr 13: 

Do §2 ust. 10 ogólnych warunków umowy (SIWZ): Prosimy o wykreślenie zapisu niezgodnego 

z art. 552 Kodeksu cywilnego, ograniczającego prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw  

w przypadku opóźnień w płatnościach za dostarczone towary. 

Odpowiedź  

 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody na 

zmianę zapisu.  
 

Zapytanie nr 14: 

Do §3 ust. 2 ogólnych warunków umowy (SIWZ): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 

3 ust. 2 wzoru umowy dotyczącego sposobu płatności, poprzez wykreślenie zapisu o fakturach 

zbiorczych 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 §3 ust. 2 wzoru umowy dotknięty jest nieważnością. 

Odpowiedź  

 Patrz odpowiedź na zapytanie nr 4.  
 

Zapytanie nr 15: 

Do §3 ust. 3 ogólnych warunków umowy (SIWZ): 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 numer serii czy 

data ważności dostarczonego przedmiotu umowy. 

Odpowiedź  

 Patrz odpowiedź na zapytanie nr 5.  
 

Zapytanie nr 16: 

Do §4 ust. 1 pkt 1 ogólnych warunków umowy (SIWZ): Prosimy o obniżenie wymiaru kary 

umownej za opóźnienie w realizacji dostawy do wysokości 0,5% wartości niezrealizowanej 

dostawy. 

Odpowiedź  

 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody na 

zaproponowaną zmianę.  
 

 

 

 



 
 

Zapytanie nr 17: 

Do §4 ust. 1 pkt 2 ogólnych warunków umowy (SIWZ): Prosimy o obniżenie wymiaru kary 

umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy do wysokości 

10% wartości netto niezrealizowanej części umowy. 

Odpowiedź  

 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody na 

zaproponowaną zmianę.  
 

Zapytanie nr 18: 

Do §4 ust. 3 ogólnych warunków umowy (SIWZ) prosimy o dodanie słów: „pod warunkiem,  

że potrącana kara umowna będzie miała charakter bezsporny oraz wymagalny. 

Odpowiedź  

 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody na 

zaproponowaną zmianę.  
 

Zapytanie nr 19: 

Do §5 ogólnych warunków umowy (SIWZ): W treści wzoru umowy, w § 5 po ust. 4 prosimy  

o dodanie ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w następujących przypadkach: 

a) z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem skutków COVID-19, 

b) z powodu wystąpienia dekoniunktury lub innych nieprzewidzianych okoliczności, 

niezależnych od żadnej ze Stron (gospodarcze, ekonomiczne, polityczne, społeczne, 

atmosferyczne itp.), które wpłyną na okoliczności realizacji umowy, 

z powodu wystąpienia siły wyższej, która wpłynie na okoliczności realizacji umowy w całości 

lub części.” 

Odpowiedź  

 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody na 

zaproponowaną zmianę.  

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na dostawy radiofarmaceutyków (znak sprawy: Z/34/PN/20, w następującym 

zakresie: 

 w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Załącznik nr 4 OGÓLNE 

WARUNKI UMOWY § 3 ust. 2 wykreśla się dotychczasową treść zastępując 

następującą: 

„Rozliczenie następować będzie w oparciu o fakturę wystawioną po każdorazowo 

zrealizowanej dostawie cząstkowej, płatną przelewem z terminem płatności 60 dni od daty 

doręczenia faktury potwierdzającej dostawy towaru. Faktury oraz inne dokumenty 



 
 

dołączone do dostawy muszą zawierać termin ważności i numer serii dostarczonego 

asortymentu.”  

 w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Załącznik nr 4 OGÓLNE 

WARUNKI UMOWY § 3 ust. 3 wykreśla się dotychczasową treść zastępując 

następującą: 

„Wykonawca wraz z każdorazową dostawą towaru dostarczy dokument WZ lub fakturę 

dostarczonego asortymentu uwzględniający informacje odnośnie terminu ważności  

i numeru serii dostarczonego asortymentu.” 

  

Powyższa modyfikacja SIWZ oraz udzielone odpowiedzi na zapytania stanowią integralną 

część SIWZ. Pozostała treść postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(SIWZ) pozostaje bez zmian. 

 

 


