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SAMODZIELNY PUBLICZNY                                

SZPITAL KLINICZNY                                                           

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO           

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego                            

w Katowicach 

                                                   
WYJAŚNIENIA  DO  TREŚCI SWZ 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: „Dostawa wyrobów 

medycznych jednorazowego użytku 8”   Nr sprawy: ZP-22-049UN 
  

           W związku z pytaniem Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści SWZ  
w przedmiotowym postępowaniu,  działając zgodnie z art. 135 ust. 2  ustawy - Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp,, SPSKM jako Zamawiający 
udziela następującej odpowiedzi : 

 
 
  Pytanie 1   
 Wykonawca zwraca się z prośbą o  wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie 
przez Wykonawcę faktur wyłącznie za pośrednictwem PEF - zgodnie z przepisami z dnia 9 
listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na 
roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym?  
W przypadku zgody na powyższe rozwiązanie (fakturowanie za pośrednictwem PEF), czy 
Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu dostarczenia oryginału faktury wraz  
z przedmiotem umowy oraz odstąpienie od naliczania ew. kar umownych z tytułu braku 
przekazania faktury wraz z dostawą przedmiotu umowy. 
 
Odpowiedź: Zgodnie z § 3 pkt 5 „Zamawiający dopuszcza składanie ustrukturyzowanych 
faktur drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 09 listopada 2018r  
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Wykonawcy uprawnieni są 
do składania faktur za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania na 
stronie: https://efaktura.gov.pl. 
W zakresie § 2 Pkt 6 lit. c, Zamawiający modyfikuje zapis:  
jest: dostarczyć oryginał faktury wraz z dostawą przedmiotu umowy.  
Powinno być: dostarczyć dokument WZ wraz z dostawą przedmiotu umowy.  
W § 4 umowy, Zamawiający określił za co i w jaki sposób naliczane zostaną kary umowne  

i odsetki. 

 Zamawiający modyfikuje zapisy umowy  poprzez wykreślenie § 6 pkt 3 – „Zamawiający 
dopuszcza również zmianę umowy w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy  
w przypadku zmiany urzędowej zmiany ceny wprowadzonej obwieszczeniem lub innym aktem 
prawnym odpowiedniego Ministra, przy czym taka zmiana ceny może dotyczyć tylko obniżenia 
ceny oferowanego przedmiotu zamówienia”.  
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Włodzimierz  Dziubdziela 
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Tel. (32) 259-12-00 

Katowice, dnia  28.04.2022r.  
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