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M-2373-08/2022 – P2 
        

 
Do oferentów 
 

 
Dotyczy: postępowania przetargowego nr M-2373-08/2022 na „Zakup i sukcesywną dostawę 
materiałów opatrunkowych dla Działu Farmacji Szpitalnej SP ZOZ MSWiA w Koszalinie”  
 

 

SP ZOZ MSWiA w Koszalinie informuje, że do postępowania przetargowego nr M-2373-
08/2022 wpłynęły poniższe zapytania: 

 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający dopuści kompresy zakwalifikowane do kat. IIA?  

Należy zauważyć, że wyroby zakwalifikowane do kategorii IIA spełniają wszystkie wymogi przewidziane 

dla kategorii I, a zatem są zgodne z zapotrzebowaniem Zamawiającego.  

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 2 
Czy Zamawiający zgodzi się, aby § 5 ust. 8 projektu umowy został wzbogacony o zapis „We wskazanej 

sytuacji nie będzie miał zastosowania zapis §8 ust. 1 a)”? 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisu. 

 

Pytanie nr 3 

Czy Zamawiający potwierdza, że wyliczenie wskazane w §5 ust. 10 pkt b) projektu umowy stanowi 

katalog otwarty i podstawę do zmiany terminu dostawy wskazanego w ust. 3 ww. paragrafu będą mogły 

stanowić również okoliczności niewymienione bezpośrednio w pkt b), niewynikające z winy 

Wykonawcy? 

Odpowiedź:`Zamawiajacy potwierdza. 

 

Pytanie nr 4 

Czy Zamawiający zgodzi się odstąpić od wymogu utrzymania cen w czasie trwania umowy, zawartego 

w §6 ust. 3 projektu umowy? 

Ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację ekonomiczną prosimy o odstąpienie od zapisu 

zobowiązującego wykonawcę do utrzymania stałości cen w wielomiesięcznej perspektywie. 

Odpowiedź: zgodnie z zapisami art 455 pzp. 

 

Pytanie nr 5 

Czy Zamawiający odstąpi od wskazanego w §6 ust. 10 projektu umowy wymogu, aby każda faktura 

zawierała informację o numerze zamówienia (symbolu) nadanego przez Zamawiającego? 

Numer umowy nie musi być zamieszczany na fakturze według przepisów rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 28 marca 2011 r. 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. Nr 68, poz. 360). Dlatego wiele informatycznych systemów 

wystawiania faktur nie przewiduje zamieszczania tych danych na fakturach. W tej sytuacji, w przypadku 
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wykonawców korzystających z takich systemów wystawiania faktur, zamieszczanie numeru umowy 

bezpośrednio na fakturze może być znacznie utrudnione i wiązać się z dodatkowymi kosztami 

 Odpowiedź -  Zamawiający dopuszcza dopisanie ręczne. 
 
Pytanie nr 6 
Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie wskazanej w §8 ust. 1 pkt a) projektu umowy wysokości kar 

umownych za nieterminową realizację dostawy do poziomu 1% wartości brutto danego asortymentu 

niedostarczonego w terminie za każdy dzień nieterminowego dostarczenia? 

Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy. 

 

Pytanie nr 7 

Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie wskazanej w §8 ust. 3 projektu umowy maksymalnej 

wysokości kar umownych do poziomu 30% wartości umowy określonej w §2 projektu umowy? 

Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy.  

 

Pytanie nr 8 

Czy Zamawiający zgodzi się, aby §9 ust. 1 projektu umowy otrzymał brzmienie „Zamawiający,  

po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy, może odstąpić od umowy  

w przypadku”?  

Odpowiedź: Zamawiający zmienił treść brzmienia § 9 ust 1 na : Zamawiający po uprzednim 

wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy może odstapic od umowy w przypadku: 

 

Pytanie nr 9 

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku,  

za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
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