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 WYJAŚNIENIA DO  TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

                                
 
Dotyczy :  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego  na  dostawę LEKÓW - 24.   Nr sprawy : ZP-18-096BN 
 
                  W związku z pytaniem Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu,  działając zgodnie z art.38  ustawy - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), udzielam następującej odpowiedzi : 
 
 
 
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 2 produktu leczniczego                                    

w bezpiecznych opakowaniach typu Kabi Pack? Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
 
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 2 produktu leczniczego pakowanego po 

10 szt.? Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
 

3. Dotyczy § 2 ustęp 8  punkt b umowy.  Czy Zamawiający zaakceptuje faktury wystawione przez 
wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami i przesłane w formie elektronicznej, w formacie PDF, 
co jest zgodne z zapisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie 
przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania 
organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1528)  oraz ustawy z 11 
marca 2004 o podatku od towarów i usług (DzU nr 54, poz. 535 ze zm.)?  

             Prosimy o podanie adresu  poczty elektronicznej Zamawiającego, na który powinny być przesyłane 
faktury wykonawcy.  Z zamówieniem byłby dostarczany dokument WZ. 

 Odp.: Zamawiający nie dopuszcza przesyłania faktur w formie elektronicznej.  
 
 
Zamawiający działając zgodnie  z art.38 pkt. 4  ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 
2164 z późniejszymi zmianami), przedłuża terminu składania  i otwarcia ofert. Przedłużenie terminu składania     
i otwarcia ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ.  
                                        
                                         Aktualny termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień  

06 sierpnia 2018r godz.10:00 
Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz.10:30 

 
 
 
Powyższe odpowiedzi i zmiany są wiążące i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty w ramach 

niniejszego postępowania. 

 
 
                                                  
                                             

                                                Z upoważnienia Dyrektora SPSKM 
                                                      Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy  

                                                         mgr Ewa Mołek                                                                                                                   
                                                          


