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Pytania i odpowiedzi 
 

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu 

nieograniczonego obejmującego „Dostawę fartuchów włókninowych” dla Samodzielnego 

Publicznego Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku. 

 

Pytanie 1 

Załącznik nr 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów o gramaturze 20g/m
2
? 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 2 

Załącznik nr 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’10 szt z przeliczeniem zamawianych 

ilości? 

Odpowiedź brzmi:  
Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 3 

Dotyczy SIWZ  

Czy Zamawiający wymaga aby na fakturze, dostarczanej wraz z zamówionym towarem, znajdowały 

się takie informacje jak nr serii i data ważności? 

Odpowiedź brzmi:  
Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 

 

Pytanie 4 
Dotyczy SIWZ 

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni 

farmaceutycznej, które nakłada obowiązek na wykonawcę powiadamiania zamawiającego o wszelkich 

wycofanych, wstrzymanych w obrocie produktach? 

Odpowiedź brzmi:  
Zamawiający wymaga dokumentów wymienionych w Rozdziale VI specyfikacji. 

 

Pytanie 5 
Dotyczy SIWZ  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen jednostkowych podczas trwania umowy ze względu na 

udokumentowaną zmianę cen u producenta? Wprowadzenie takiej zmiany będzie możliwe wyłącznie 

po wyrażeniu pisemnej zgodny przez Zamawiającego.   

Odpowiedź brzmi: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 6 
Dotyczy SIWZ  

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się 

odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” 

posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu, zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki 

Dystrybucyjnej? 

Odpowiedź brzmi: 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar zgodnie z zapisami § 2 ust. 5 wzoru umowy. 

 

 



Pytanie 7 

Dotyczy SIWZ 

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami 

transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie 

temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, które ustala producent i 

umieszcza je na opakowaniach lub w kartach produktowych? 

Odpowiedź brzmi: 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar zgodnie z zapisami § 2 ust. 5 wzoru umowy.  

 

Pytanie 8 

Dotyczy SIWZ 

Czy Zamawiający wymaga aby dostawca zamówionego towaru pomagał przy jego rozładunku 

w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru 

z zamówieniem? 

Odpowiedź brzmi: 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i rozładować towar zgodnie z zapisami § 2 ust. 4 wzoru 

umowy.  

 

Pytanie 9 
Dotyczy SIWZ 

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru były wykonywane środkami transportu Wykonawców 

beż udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należycie wykonanej 

dostawy oraz że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? 

Odpowiedź brzmi: 
Zamawiający nie wymaga, ale towar ma być dostarczony zgodnie z zapisami § 2 ust. 5 wzoru umowy. 

 

Pytanie 10 
Dotyczy SIWZ 

Czy Zamawiający wymaga aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami 

medycznymi? Takie rozwiązanie da  Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które będą 

służyć przy leczeniu ludzi nie były przewożone np. z oponami lub innymi produktami 

niemedycznymi. 

Odpowiedź brzmi: 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar zgodnie z zapisami § 2 ust. 5 wzoru umowy. 

 

Pytanie 11 
Dotyczy SIWZ 

Czy Zamawiający w toku weryfikacji zgodności oferowanego asortymentu z wymaganiami SIWZ, 

przewiduje w przypadku wątpliwości, możliwości wezwania Wykonawcy do przedstawienia próbki 

oferowanego asortymentu celem potwierdzenia zgodności z wymaganiami SIWZ? 

Odpowiedź brzmi: 
Zamawiający określił wymagania w Rozdziale VI pkt 3. 

 

Pytanie 12 
Załącznik nr 2 

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w tej pozycji wyrobu medycznego, opodatkowanego stawką 

VAT 8%? 

Odpowiedź brzmi: 
Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 

 

Pytanie 13 
W związku ze wskazaniem przez Zamawiającego w projekcie umowy stanowiącej załącznik do SIWZ 

w § 5:  

„1. Zapłata za otrzymany towar będzie realizowana wg cen podanych w załączniku nr ......... 

w terminie do 60 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury zgodnie 

z formularzem cenowym na rachunek bankowy Wykonawcy nr …………………………...… 



 2. Wykonawca będzie wystawiał jedną fakturę po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego, 

w wysokości stanowiącej sumę iloczynów cen jednostkowych określonych w formularzu cenowym 

stanowiącym załącznik nr …… do niniejszej umowy oraz liczby produktów dostarczonych na rzecz 

Zamawiającego w danym miesiącu”  

Wykonawca zwraca się o skrócenie tegoż terminu - jako niezgodnego z art. 8 ust. 2  oraz 8a ustawy z 

dnia 8 marca 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych - do 60 dni. 

Zgodnie z powołanym wyżej art. 8 ust. 2 w/w ustawy termin zapłaty w transakcjach handlowych, w 

których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ust. 1 

pkt 2-4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, nie może przekraczać 60 dni, 

liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub 

wykonanie usługi. Nadto dodany po nowelizacji przepis art.  8a w/w ustawy stanowi, że „Strony 

transakcji handlowej nie mogą ustalać daty doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających 

dostawę towaru lub wykonanie usługi”.  

Przyjęcie w projekcie umowy załączonej do SIWZ 60-dniowego terminu płatności, ale liczonego od 

doręczenia zbiorczej faktury VAT za dany miesiąc sprzeczne jest w w/w przepisami ustawy, a w 

konsekwencji termin ten powinien ulec skróceniu, albo w taki sposób, że będzie wynosić 30 dni od 

daty wystawienia faktury zbiorczej, albo 60 dni od daty doręczenia faktury potwierdzającej 

jednostkową dostawę towaru (bez stosowania faktur zbiorczych). Wykonawca oczekuje więc 

modyfikacji wskazanych wyżej zapisów wzoru umowy. 

Odpowiedź brzmi: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 14 
Załącznik nr 2 

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 20g/m2? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź brzmi: 
Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 15 
Załącznik 2, poz. 1 

Czy zamawiający dopuści niebieski kolor? 

Odpowiedź brzmi: 
Zamawiający w odpowiedziach na pytania zamieszczonych na stronie internetowej 26 listopada 

2020 r. w pytaniu 4 dopuścił różne kolory fartuchów – do wyboru przez Wykonawcę. 

 

Pytanie 16 
Załącznik 2, poz. 1 

Czy zamawiający dopuści fartuch min. 20 g/m²? 

Odpowiedź brzmi: 
Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 17 
Załącznik 2, poz. 1 

Czy zamawiający dopuści fartuch ok. 35 g/m²? 

Odpowiedź brzmi: 
Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Stosownie do dyspozycji art. 38 ust. 4 i 4a oraz w nawiązaniu do art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający 

przedłuża termin składania ofert do 3 grudnia 2020 r. do godz. 09:00. Otwarcie ofert nastąpi 3 grudnia 

2020 r. o godz. 09:15, natomiast miejsce składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. 

 


