
  

Grudziądz, dnia 12.06.2018 r. 

 

 

Wszyscy Wykonawcy 
 

 

ZP - 1871 / 18 

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawy leków ( znak sprawy A/7/PN/18) 

 

 

 

W związku z wpłynięciem od Wykonawców zapytań,  Zamawiający udziela następujących odpowiedzi: 
 

 

1. Dotyczy pakietu nr 21  
Czy Zamawiający w pakiecie nr 21 wyrazi zgodę na wycenę produktu leczniczego w opakowaniu     

x 10 amp. z jednoczesnym  przeliczeniem ilości opakowań? 

Odp.  NIE 

 

2. Dotyczy pakietu nr 25 poz.1,2 
Czy Zamawiający w zadaniu 25 w pozycji 1,2  wymaga produktu leczniczego Pemetrexedum, 

którego trwałość chemiczna i  fizyczną  po rekonstytucji , potwierdzona wpisem do CHPL  wynosi  

co najmniej 48 h, co  umożliwi Zamawiającemu bardziej ekonomiczną pracę z lekiem? 

Odp.    TAK 

 

3. Dotyczy pakietu nr 28 poz.2 
Czy Zamawiający w zadaniu nr 28 poz.2  Czy Zamawiający wymaga zaoferowania Cytarabiny w 

roztworze, którego stabilność fizyko-chemiczna po pierwszym nakłuciu fiolki wynosi 28 dni 

potwierdzona w ChPL? co umożliwi Zamawiającemu bardziej ekonomiczną pracę z lekiem 

Odp.    TAK 

 

4. Dotyczy SIWZ rozdział XVI (ogólne warunki umowy) pkt. 3: 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w pkt 3. zdanie drugie ogólnych warunków umowy 

dotyczącego sposobu płatności, poprzez wykreślenie zapisu o fakturach zbiorczych dostarczanych 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 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 2014r. 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 UoTZ  „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 pkt 3. zdanie drugie ogólnych 

warunków umowy dotknięty jest nieważnością. 

Odp.  NIE. 

Niezależnie od faktów na które się Państwo powołują faktura zbiorcza uznawana jest za dokumentującą 

kilka odrębnych dostaw towarów lub usług na rzecz kontrahenta. W obecnym stanie prawnym nie ma 

przepisu, który wprost je reguluje, jednakże organy podatkowe często w interpretacjach indywidualnych 

wskazują oraz akceptują ich wystawienie, na przykładzie interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby 

Skarbowej w Łodzi z 12 sierpnia 2014 r., sygn., akt. IPTPP4/443-467/14-2/OS. 
 

5. Dotyczy SIWZ rozdział XVI (ogólne warunki umowy) pkt. 3: 
Do pkt 3. zdanie piąte ogólnych warunków umowy. Prosimy o wykreślenie zapisu niezgodnego z art. 552 

Kodeksu cywilnego, ograniczającego prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw w przypadku opóźnień 

płatności za dostarczone towary? 

Odp.  NIE 
 

6. Dotyczy SIWZ rozdział XVI (ogólne warunki umowy) pkt. 3: 
Do pkt 3. zdanie siódme i ósme ogólnych warunków umowy. Prosimy o rozszerzenie zapisów poprzez 

dodanie słów: "... bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, przy czym zgody takiej Zamawiający 

nie może bezpodstawnie odmówić." 

Odp.  NIE 

 

7. Dotyczy pakietu nr 10 poz.1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 10 pozycja 1 produktu leczniczego Mannitol 

20% w opakowaniu szklanym? 

Odp.  NIE 

 

 

Zamawiający zmienia zapisy SIWZ 

 
1. Zapis w pkt. X Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

       jest: 

X. Opis sposobu przygotowywania oferty: 

 

„Przetarg nieograniczony – dostawy leków ” 
oraz  

Znak sprawy: A/8/PN/18 

„Nie otwierać przed 14.06.2018 r. godz. 12.30” 

 
powinno być: 

X. Opis sposobu przygotowywania oferty: 

 

„Przetarg nieograniczony – dostawy leków ” 
oraz  

Znak sprawy: A/7/PN/18 
„Nie otwierać przed 15.06.2018 r. godz. 13.00” 

 

 



  

2. Zapis w pkt. XI  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

       jest: 
„Ofertę należy złożyć pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym 

im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. L. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz, Budynek T, I piętro, pok. nr 

108 a, codziennie od godz. 8.00 do godz. 14.00 (oprócz dni wolnych od pracy), nie później niż do 

14.06.2018 r. godz. 12.00. 

Otwarcie ofert nastąpi w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego                

w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17, budynek T, parter, Dział Zamówień Publicznych, w dniu  14.06.2018 r. 

o godz. 12.30. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.” 

 
 powinno być: 

„Ofertę należy złożyć pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym 

im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. L. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz, Budynek T, I piętro, pok. nr 

108 a, codziennie od godz. 8.00 do godz. 14.00 (oprócz dni wolnych od pracy), nie później niż do 

15.06.2018 r. godz. 12.30. 

Otwarcie ofert nastąpi w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego                

w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17, budynek T, parter, Dział Zamówień Publicznych, w dniu  15.06.2018 r. 

o godz. 13.00. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.” 

 

 
Zamawiający informuje, że dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu w przedmiotowym zakresie 

(ogłoszenie nr  500131964-N-2018 z dnia 12.06.2018 r.), które zamieszczone jest także na stronie 

internetowej Zamawiającego. 


