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DZP 3320.48.21            Zamość, dnia 17 września 2021 r. 

 

 

Dotyczy: wyjaśnienia  treści SWZ. 

 

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II                              

w Zamościu  ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia                          

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia treść zapytań wraz                            

z wyjaśnieniami treści SWZ opracowanej do postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na dostawę aparatu genetycznego i testów genetycznych.   

Pytanie nr 1.Dotyczy projektu  umowy § 2 ust. 12.  

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: „Wykonawca zobligowany jest                

do dokonania wymiany wadliwego produktu na zgodny z zamówieniem i wolny od wad 

lub wystawienia noty korygującej lub też pisemnej odmowy uznania reklamacji w terminie 

5 (pięciu) dni roboczych od daty jej otrzymania. Brak pisemnej odmowy uznania 

reklamacji w tym terminie jest uważany za uznanie reklamacji przez Wykonawcę.” 

Wystawienie noty korygującej pozwoli na odliczenie kosztu pojedynczych wadliwych 

produktów od salda zobowiązań płatniczych i jest najwygodniejszą formą rozpatrywania 

pojedynczych reklamacji.” 

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy. 

 

Pytanie nr 2. Dotyczy projektu  umowy § 5 ust. 2.  

„Informujemy, że faktura za przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 jest 

wystawiana elektronicznie przez system informatyczny w dniu wysyłki przedmiotu 

umowy z magazynu i nie ma możliwości zmiany tego terminu. W związku z powyższym 

zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisów ustępu na: „Płatność                     

za wykonanie Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 Zamawiający 

ureguluje przelewem na konto Wykonawcy podane w fakturze VAT w ciągu 30 dni licząc 

od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą do zapłaty faktury 

VAT przez Wykonawcę za dostarczenie Przedmiotu Umowy, w tym instalację                         

i uruchomienie oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi, jest podpisany przez 

strony protokół odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 2.”  

W przypadku zmiany zapisu proponujemy wydłużenie terminu płatności za przedmiot 

umowy do 60 dni.” 

„Poniżej przesyłamy zmodyfikowane pytanie nr 2, proszę o zignorowanie poprzedniej 

wersji. 

Dotyczy §5 ust. 2. Wnosimy o zmianę zapisu na: Płatność za wykonanie Przedmiotu 

Umowy, o którym mowa w § 1 ust.1 pkt 2 Zamawiający ureguluje przelewem na konto 

Wykonawcy podane w fakturze VAT w ciągu 60 dni od daty ziszczenia się następujących 

warunków: otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz 

podpisania przez osoby upoważnione protokołu odbioru o którym mowa w § 3 ust. 2 

obejmującego instalację, uruchomienie oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi. 
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Informujemy, że data wystawienia faktury za aparat genetyczny jest zawsze wcześniejsza 

niż dzień dostawy i instalacji i jest dniem, w którym sprzęt opuszcza magazyn, po czym 

następuje dostawa, która trwa ok. 2-3 dni i po dostawie następuje instalacja ze szkoleniem. 

Faktura za aparat przesyłana jest wyłącznie drogą elektroniczną. Zgodnie z art. 106i ust.1 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, fakturę wystawia się nie 

później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy 

towaru. Z kolei na podstawie art. 106i ust. 7 pkt 1 ustawy, faktury nie mogą być 

wystawione wcześniej niż 30 dnia przed dokonaniem dostawy towaru. Z przepisów ustawy 

o podatku od towarów i usług wynika zatem, że faktura może zostać wystawiona 

najwcześniej 30 dnia przed dokonaniem dostawy towaru. Z kolei najpóźniej faktura może 

zostać wystawiona 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano 

dostawy towaru. Z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług nie wynika zatem 

obowiązek wystawienia faktury w konkretnym dniu, takim jak np. dzień dokonania 

dostawy towaru do klienta. Przepisy prawa podatkowego dają podatnikowi swobodę 

wystawienia faktury w dowolnym dniu, który mieści się w przedziale czasowym 

wyznaczonym przez te przepisy”. 

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.     

 

Pytanie nr 3. Dotyczy Opisu Przedmiotu Zamówienia, warunki graniczne punkt 7. 

„W związku z nowo powstałymi i ciągle pojawiającymi się mutacjami wirusa SARS Cov-2 

czy Zamawiający wymaga, aby testy posiadały aktualny dokument wystawiony przez 

producenta testów, potwierdzający, że wykrywają one obecnie pojawiający się warianty 

wirusa SARS CoV-2 stan na lipiec 2021 obejmujący warianty Delta, Delta Plus, Gamma            

i Lambda?” 

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 4. Dotyczy Opisu Przedmiotu Zamówienia punkt 12 „Możliwość 

monitorowania przebiegu reakcji.” 

„Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający ma na myśli możliwość 

podglądu wykresów flurescencji/CT, czyli krzywych sygnału reakcji PCR dla genów 

SARS CoV-2 i kontroli testu oraz wartości CT (cyklu progowy, Cycle Threshold)?                      

W przypadku rozstrzygania wyników niejednoznacznych lub próbek pobranych                        

na wczesnym bądź późnym etapie zakażenia, możliwość podglądu krzywych oraz wartości 

CT są dodatkowymi elementami wspierającymi samą interpretację wyniku i mogą 

wesprzeć proces diagnostyczny”. 

Wyjaśnienie: Pod pojęciem „Możliwość monitorowania przebiegu reakcji” należy 

rozumieć analizator, który generuje krzywe sygnału reakcji PCR dla genów SARS CoV-2  

i dla  kontroli testu oraz podaje wartość CT. 
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