
        Sandomierz 22.08.2017 r. 
Szpital Specjalistyczny 
Ducha Świętego 
ul. Schinzla 13 
27-600 Sandomierz 
 

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 
w postępowaniu na dostawę produktów leczniczych, znak PN/18/2017 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowa-
dzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów 
leczniczych, znak PN/18/2017 

 
Do Zamawiającego w dniu 11.08.2017 r.  wpłynęły pytania dotyczące ww. 
sprawy o treści następującej: 
 

Pytania 
1. Dot. Pakietu 42 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 

produktu leczniczego w opakowaniu stojącym z dwoma portami, pa-
kowanym po 10szt.? 

2. Dot. Pakietu 45 poz. 6 i 7 – Czy Zamawiający w/w pozycjach ma na 
myśli worek 3 komorowy nie zawierający elektrolitów? 

3. Dot. treści SIWZ w zakresie kryterium oceny ofert związanym z 

terminem płatności – W związku z postanowieniami ustawy z dnia 8 
marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. 
2013 403) wnosimy o zmodyfikowanie i wyrażenie zgody na zmianę 
kryterium oceny ofert związanym z terminem płatności. Przyjęty 
maksymalny termin płatności nie powinien być dłuższy niż 60 dni, w 
przeciwnym wypadku mamy do czynienia z naruszeniem zakazu 
ustawowego (art. 8 ust. 2) co związku z regulacją art. 58 kodeksu cy-
wilnego będzie go czynić nieważnym. 

4. Dot. §6 ust. 1 lit. b) projektu umowy – Czy Zamawiający wyrazi 
zgodę na wskazanie jako podstawy do ustalenia wysokości kary 
umownej wartości niezrealizowanej części umowy? 

  
Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 22.08.2017 r.: 

 
W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 11.08.2017 r. Szpital Specjali-

styczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej 
udziela wyjaśnień na zadane pytania:  
1) Zamawiający wyraża zgody. 
2) Tak. 



3) Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów dotyczących kryte-
rium oceny ofert w zakresie terminu płatności gdyż zarzut opisany w pyta-
niu jest bezpodstawny i nie znajduje zastosowania w stanie faktycznym po-
stępowania prowadzonego przez Zamawiającego, ponieważ zgodnie z tre-
ścią Rozdz. XVII SIWZ „Zamawiający informuje, że wymagany minimalny 
termin płatności wynosi 30 dni, natomiast maksymalny termin płatności 
wynosi 60 dni. Zaoferowanie przez Wykonawcę terminu płatności równego 
30 dni skutkować będzie uzyskaniem 0 punktów w kryterium termin płat-
ności, natomiast jeśli Wykonawca zaoferuje termin płatności krótszy niż 30 
dni oferta zostanie odrzucona. W przypadku zaoferowania przez Wyko-
nawcę terminu płatności dłuższego niż 60 dni do oceny ofert oraz w przy-
padku wyboru oferty do realizacji zamówienia zostanie przyjęty termin 
płatności wynoszący 60 dni”. 
4) Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

 


