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ZP/3177/14 

Uczestnicy postępowania  
przetargowego  
W s z y s c y  

 
Dot. przetargu nieograniczonego na dostawę leków w rozbiciu na pakiety.      
 

W związku z otrzymaniem od Wykonawców wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ Zamawiający 
odpowiada:  
 
Pyt. 1 Czy Zamawiający wydłuży określony w par. 2.3  termin dostawy w trybie tzw. „CITO” z 6 godzin 

do minimum 12 godzin? Obecny termin  jest w praktyce niemożliwy do dotrzymania.  
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy („na CITO” – oznacza wyjątkową, pilną 

potrzebę Zamawiającego, w szczególności dla ratowania życia). 
Pyt. 2 Dokąd mają następować dostawy w trybie ‘sito’ – z treści par. 2.4 wynika, że dostawy w trybie 

zwykłym mają być dokonywane do Apteki. Nie ma jednak informacji o miejscu dostawy dla 
dostaw ‘na cito’. 

Odp.: Zamawiający informuje, że – zgodnie z treścią par.2 ust. 4 – miejsca dostarczania przedmiotów 
poszczególnych dostaw periodycznych, w tym w trybie „CITO” będą określane w zamówieniach. 

Pyt. 3 Czy dokumentem potwierdzającym dostawę, o którym mowa w par. 2.7 może  być faktura VAT? 
Wykonawca wraz z produktami dostarcza fakturę VAT, a nie inny dokument, jak WZ itp. 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy (dokumentem dostawy nie może być faktura 
VAT).  

Pyt. 4 Czy Zamawiający wykreśli wymóg określony w par. 2.7.c dotyczący pozycji na dokumencie:  
„wraz z podaniem jego rodzaju (z terminem podstawowym/z terminem „cito”)”. Dokumentem 
dostawy jest w przypadku Wykonawcy faktura VAT.  Wykonawca nie ma systemowej 
możliwości umieszczania takich informacji, nie mają one też wpływu na ważność faktury i nie są 
wymagane przepisami prawa. 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy (dokumentem dostawy nie może być faktura 
VAT).    

Pyt. 5 Czy Zamawiający zmieni zasady wskazane w par. 5.2 dotyczące zbiorczego fakturowania dostaw 
w każdym miesiącu? Jak wskazano wyżej, wraz z dostawą dostarczana jest faktura VAT – 
jednostkowa, do danej dostawy.  

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy (dokumentem dostawy nie może być faktura 
VAT).  

Pyt. 6 Czy Zamawiający wydłuży określony w par. 6.4   termin  załatwienia reklamacji dostawy w trybie 
tzw. „CITO” z 6 godzin do minimum 12 godzin? Obecny termin  jest w praktyce niemożliwy do 
dotrzymania. 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy („na CITO” – oznacza wyjątkową, pilną 
potrzebę Zamawiającego, w szczególności dla ratowania życia). 

Pyt. 7 Czy Zamawiający wydłuży określony w par. 6.5   termin  załatwienia reklamacji dostawy w trybie 
tzw. „CITO” z 6 godzin do minimum 12 godzin? Obecny termin  jest w praktyce niemożliwy do 
dotrzymania. 



 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy („na CITO” – oznacza wyjątkową, pilną 
potrzebę Zamawiającego, w szczególności dla ratowania życia). 

Pyt. 8 Czy Zamawiający zmieni wartość kar umownych określonych w par. 8.1.a) z wartości kwotowych 
na procentowe – np. 0,2% wartości zamówienia?  

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
Pyt. 9 Czy Zamawiający zmieni wartość kar umownych określonych w par. 8.1.b) z wartości kwotowych 

na procentowe – np. 0,2% wartości zamówienia? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
Pyt. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę projektu umowy do SIWZ (dla Pakietu XI), na treść 

zgodną z umową zawartą z naszą firmą w dniu ………… Nr ……………… 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Jednocześnie, w związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1232), zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 4 Zamawiający zmienia treść 
załącznika nr 3 do SIWZ w następujący sposób: 
1. z przywołanego brzmienia art. 24 w ust. 1 skreśla się pkt 1 i 1a. 
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