
Grudziądz, dnia 19.10.2020 r.  

 

 

 

ZP-……………./20 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy leków różnych (znak 

sprawy: Z/63/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 leków różnych 

(znak sprawy: Z/63/PN/20), wpłynęły zapytania do postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia o następującej treści: 
 

Zapytanie nr 1 

 

Do §2 ust. 4 ogólnych warunków umowy (SIWZ): Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod 

pojęciem "opisu procedur warunków transportu leków stosowanych u Wykonawcy,  

zabezpieczających wymaganą przez producenta obniżoną temperaturę transportu". Jakie informacje 

będą niezbędne dla Zamawiającego? 

 

Odpowiedź: 

 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że pod pojęciem "opisu procedur 

warunków transportu leków stosowanych u Wykonawcy, zabezpieczających wymaganą przez 

producenta obniżoną temperaturę transportu” rozumie wydruk z rejestratora temperatur.  

 

Zapytanie nr 2 

 

Do §2 ust. 5 ogólnych warunków umowy (SIWZ): Czy w celu potwierdzenia właściwego sposobu 

transportu artykułów termolabilnych, wystarczający będzie wydruk z rejestratora temperatury? 

 

Odpowiedź: 

 

Patrz odpowiedź na zapytanie nr 1. 

 

Zapytanie nr 3 

 

Do §2 ust. 8 ogólnych warunków umowy (SIWZ): Mając na uwadze szczególny okres w jakim będzie 

realizowana umowa (stan epidemii), a co za tym idzie konieczność zachowania szczególnych środków 

ostrożności, prosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia dokonywanego w trybie zwykłym, do 

48 godzin od chwili złożenia zamówienia. 

 

Odpowiedź: 

 

Do wszystkich Wykonawców  



W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że modyfikuje w SIWZ w Załączniku 

nr 4 w § 2 zapis ustęp 8, który otrzymuje brzmienie: 

„8. Termin poszczególnych dostaw sukcesywnych  wynosi 48 godzin od chwili złożenia 

zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się  jednocześnie do: 

- natychmiastowych dostaw, w czasie nie przekraczającym 12 godzin, asortymentów 

zapotrzebowanych w trybie „cito”. Wykonawca jest zobowiązany zadeklarować natychmiast, 

lecz nie później niż w ciągu 1 godziny, w formie e-mail czy zrealizuje dostawę „cito” w 

umownym terminie, czy też jej nie zrealizuje. Brak natychmiastowego potwierdzenia oznacza 

odmowę dostawy „cito”, co będzie traktowane jako nienależyte wykonanie umowy, 

- elastycznego reagowania na zmniejszenie potrzeb Zamawiającego w stosunku do danego 

asortymentu.” 

 

Zapytanie nr 4 

 

Do §2 ust. 9 ogólnych warunków umowy (SIWZ): 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 wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności  

ponoszenia kary przez Wykonawcę? 

 

Odpowiedź: 

 

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

zaproponowaną zmianę. 

 

Zapytanie nr 5 

 

Do §2 ust. 10 ogólnych warunków umowy (SIWZ) prosimy o dodanie słów: „z tym zastrzeżeniem, że 

okres gwarancji oraz rękojmi nie będzie dłuższy niż termin ważności asortymentu.”. 

 

Odpowiedź: 

 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że modyfikuje w Załączniku nr 4 do 

SIWZ w § 2 zapis w ustępie 10, który otrzymuje brzmienie: 

„10. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczone leki na zasadach  

wynikających z Kodeksu cywilnego na okres 24 miesięcy od daty dostarczenia danego leku z tym 

zastrzeżeniem, że okres gwarancji oraz rękojmi nie będzie dłuższy niż termin ważności 

asortymentu.” 

 

Zapytanie nr 6 

 

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

ogólnych warunków umowy (SIWZ) 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. 3 ogólnych warunków umowy (SIWZ) dotknięty 

jest nieważnością. 

 

Odpowiedź: 

 

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

zaproponowaną zmianę. Dodatkowo Zamawiający informuje, że w SIWZ nie użył określenia faktury 

zbiorcze. 

 

Zapytanie nr 7 

 

Do §3 ust. 4 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: 

 

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

zaproponowaną zmianę. 

 

Zapytanie nr 8 

 

Do §3 ust. 6 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 Zamawiający informuje, że modyfikuje w Załączniku nr 4 do 

SIWZ w § 3 zapis w ustępie 6 który otrzymuje brzmienie: 

„6. W przypadku opóźnień płatniczych ze strony Zamawiającego Wykonawcy przysługują 

odsetki ustawowe w wysokości wynikającej z art. 359 § 2 Kodeksu cywilnego.” 



 

Zapytanie nr 9 

 

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 Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na 

zaproponowaną zmianę. 

 

Zapytanie nr 10 

 

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

nie zrealizowanie lub odmowę dostawy "cito" do wysokości 2% wartości niezrealizowanej dostawy. 

 

Odpowiedź: 

 

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

zaproponowaną zmianę. 

 

Zapytanie nr 11 

 

Do §4 ust. 1 pkt 3 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 Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na 

zaproponowaną zmianę. 

 

Zapytanie nr 12 

 

Do §5 ust. 3 pkt 4 wzoru umowy: Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania dowolnych 

przesunięć ilościowo - asortymentowych w ramach zamówienia, ale nie określił ich warunków, m.in. 

nie wskazał w jakich okolicznościach zmiany takie mogłyby mieć miejsce, ani nie wskazał w żaden 

sposób ich granic ilościowych odnośnie pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w związku z art. 144 ust. 

1-1b, 1d, 1e Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności 

§5 ust. 3 pkt 4 wzoru umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów  

w umowie? 

 

Odpowiedź: 

 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że modyfikuje SIWZ w Załączniku nr 

4 w § 5 ust. 3 poprzez wykreślenie pkt 4) o treści: 

„4) możliwość zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej 

pozycji w obrębie danego zadania, z zachowaniem cen jednostkowych zawartych  



w Formularzu cenowym, przy czym zmiana ta nie może powodować zwiększeniem  całkowitej 

wartości umowy, powyższa zmiana może wystąpić jedynie ze względów organizacyjnych oraz gdy 

wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu 

świadczeń zdrowotnych.” 

 

Zapytanie nr 13 

 

Do §5 ogólnych warunków umowy (SIWZ): W treści wzoru umowy, w §5 po ust. 3 prosimy  

o dodanie ust. 4 w brzmieniu: 

„4. 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, 

c) z powodu wystąpienia siły wyższej, która wpłynie na okoliczności realizacji umowy  

w całości lub części.”. 

 

Odpowiedź: 

 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie 

zaproponowanej zmiany. 


