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Podmioty biorące udział  
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-1/4/09     zamówienia publicznego 
 
 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę błon i odczynników rentgenowskich. 
 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia treść 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
 
Pytanie nr 1: (dot. § 4 pkt 2) Prosimy o zmianę terminu płatności na 30 dni od daty dostarczenia 
towaru i otrzymania faktury? 
Zgodnie z Ustawą z dnia 12.06.2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139 
poz. 1323 z późn. zm.) – „Art. 5. Jeżeli strony w umowie przewidziały termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, 
wierzyciel może żądać odsetek ustawowych za okres począwszy od 31 dnia po spełnieniu swojego 
świadczenia niepieniężnego i doręczeniu dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty, ale nie 
dłuższy niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego”. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w projekcie umowy. Nie istnieje 
zakaz umownego ustalania dłuższego niż 30-dniowy terminu płatności w żadnym z obowiązujących 
przepisów, wręcz przeciwnie, art. 5 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty  
w transakcjach handlowych dopuszcza ustalanie przez strony w zawieranych umowach terminu 
płatności dłuższego niż 30-dniowy. Ustalając dłuższy niż 30 dni termin płatności zamawiający musi 
założyć obowiązek zapłaty odsetek ustawowych począwszy od 31 dnia do 90 dnia (w tym przypadku) – 
na żądanie wykonawcy. Takie rozwiązanie jest dla zamawiającego jedynym możliwym do przyjęcia, 
zważywszy na jego stan finansowy i przy uwzględnieniu wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Należy 
bowiem zauważyć, że pomimo, iż kontrahent nabywa prawo do żądania odsetek po upływie 30 dni od 
daty spełnienia świadczenia niepieniężnego, to ustalony w umowie 90-dniowy termin płatności 
należności głównej jest terminem obowiązującym między stronami. Oznacza to, że kontrahent 
nabywając roszczenie o zapłatę odsetek nie nabywa jednocześnie roszczenia o zapłatę ceny za towar.  
W tym zakresie jego roszczenie staje się wymagalne wraz z upływem 90 dni od daty wykonania swego 
zobowiązania. 
Taki przyjęty system rozliczeń za zakupiony towar przedstawia dla zamawiającego najkorzystniejszy 
bilans ceny – zważywszy na dotychczasowe zobowiązania, brak możliwości pozyskania kredytu oraz 
realne warunki w jakich funkcjonuje zamawiający. 
 
Pytanie nr 2: Czy Zamawiający w § 2 pkt 4 wyrazi zgodę na realizację zamówienia w terminie 3 dni 
roboczych od daty jego otrzymania? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na realizację zamówienia w terminie 3 dni roboczych od daty 
jego otrzymania. 
 
Pytanie nr 3: Czy Zamawiający zmieni zapis w §  3 ust. 5 – „w przypadku wad jakościowych 
przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany w terminie 14 dni od otrzymania 
zawiadomienia na piśmie i dostarczenia zareklamowanego towaru do siedziby Wykonawcy”? 
Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie 
podjąć decyzję o uznaniu reklamacji.  Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych 
procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 
3 dni jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle 
przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. 

 
 

Z poważaniem 
       
       Dyrektor 
       Leszek Bonna 
 
A.T.R. 
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Chojnice, 22 stycznia 2009 r. 
 
 

Podmioty biorące udział  
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-2/4/09     zamówienia publicznego 
 
 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę błon i odczynników rentgenowskich. 
 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia 
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
 
Pytanie nr 1: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu oznaczenia błony mammograficznej 
nazwą producenta i typem filmu nie stosowanym przez żadnego producenta i dopuści 
oznaczenie nacięciem charakterystycznym dla danego typu błon mammograficznych? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu oznaczenia błony 
mammograficznej nazwą producenta i typem filmu dopuszczając oznaczenie nacięciem 
charakterystycznym dla danego typu błon mammograficznych. 
 
Pytanie nr 2: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania błon mammograficznych 
posiadających co najmniej 2 warstwy emulsji po jednej stronie błony? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania błon mammograficznych posiadających  
co najmniej 2 warstwy emulsji po jednej stronie błony. 
 
Pytanie nr 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płynu do czyszczenia folii  
w opakowaniach 0,5-litrowych? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie płynu do czyszczenia folii  
w opakowaniach 0,5-litrowych. 
 
Pytanie nr 4: Dot. Rozdz. III pkt.1 SIWZ: Ponieważ dokumenty dopuszczające do obrotu, 
zgodne z ustawą o wyrobach medycznych z dn. 20.04.2004r. nie zawierają szczegółowego 
opisu parametrów technicznych oferowanych wyrobów medycznych, prosimy o wyrażenie 
zgody na dołączenie do oferty firmowych folderów informacyjnych w celu potwierdzenia, iż 
oferowane materiały rtg spełniają parametry techniczne wymagane w SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie do oferty firmowych folderów 
informacyjnych w celu potwierdzenia, iż oferowane materiały rtg spełniają parametry 
techniczne wymagane w SIWZ. 
 

 
 

Z poważaniem 
       
       Dyrektor 
 
       Leszek Bonna 
 
 
 
A.T.R. 
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Podmioty biorące udział  
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-3/4/09     zamówienia publicznego 
 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę błon i odczynników rentgenowskich. 
 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia 
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
 
Pytanie nr 1: Zamawiający wymaga dostarczenia próbek filmów ogólnodiagnostycznych  
w dwóch rozmiarach po 20szt., jednakże filmy pakowane są po 100szt., nie ma możliwości 
przesłania ich w ilości wymaganej przez Zamawiającego, prosimy o wyrażenie zgody na 
dostarczenie filmów ogólnodiagnostycznych w jednym rozmiarze 24 x 30 w ilości 
1op.(100szt.). 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie filmów ogólnodiagnostycznych  
w jednym rozmiarze 24x30 w ilości 1 op (100szt.). 
 
Pytanie nr 2: Zamawiający wymaga dostarczenia próbek odczynników utrwalacz 1op.  
i wywoływacz 1op., odczynniki pakowane są 2 x 20l. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
dostarczenie odczynników w ilości utrwalacz 20l i wywoływacz 20l? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie odczynników w ilości utrwalacz 20l  
i wywoływacz 20l. 
 
Pytanie nr 3: Dotyczy projektu umowy. 
Prosimy Zamawiającego o zmianę §5 punkt 2 i 3 na: 
- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej 
wartości zamówienia, o której mowa w §1 ust. 4, jeżeli z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy Zamawiający odstąpi od umowy przed upływem terminu, na który umowa 
została zawarta. 
- z zastrzeżeniem art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej wartości zamówienia, o której 
mowa w §1 ust. 4 w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu 
udokumentowanych okoliczności, które uniemożliwiają wykonanie Wykonawcy umowy, a za 
których powstanie ponosi odpowiedzialność Zamawiający. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zmian do projektu 
umowy. 
 
Pytanie nr 4: Dotyczy terminu płatności 90 dni 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności na 30 dni od otrzymania 
faktury? Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych 
(Dz.U. Nr 139, poz. 1323) obowiązująca od dnia 1 stycznia 2004 r. zmieniła zasady 
naliczania odsetek. 

Zgodnie z art. 5 i 7 ustawy, jeżeli zapłata za dostarczony towar nie zostanie dokonana  
w terminie 30 dni od daty dostarczenia towaru i doręczenia faktury, kupujący, niezależnie 
od długości terminu płatności przewidzianego w umowie, zobowiązany będzie płacić odsetki 
sprzedającemu: 
-         za okres od 31 dnia do dnia oznaczonego w umowie jako termin zapłaty – odsetki 
ustawowe (według stawki ustalonej przez Radę Ministrów na podstawie art. 359 Kodeksu 
cywilnego), 
-         za okres od następnego dnia po dniu oznaczonym w umowie jako termin zapłaty do 
dnia zapłaty – odsetki podatkowe (według stawki ustalonej przez Ministra Finansów na 
podstawie art. 56 Ordynacji podatkowej). 
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W myśl art. 9 ustawy, obowiązku zapłaty odsetek nie można wyłączyć lub go ograniczyć 
(np. przewidując w umowie niższą stawkę odsetek).  

W tej sytuacji jedynym sposobem uniknięcia obowiązku zapłaty odsetek jest 
dokonywanie zapłaty w terminie 30 dni od dnia dostarczenia towaru i doręczenia faktury.  
Należy również dodać, że zastrzeganie w umowach zawieranych w trybie zamówień 
publicznych od 1 stycznia 2004 r. terminów płatności przekraczających 30 dni jest 
sprzeczne z interesem publicznym, gdyż prowadzi do obciążenia środków publicznych 
dodatkowymi odsetkami, o których mowa w art. 5 ustawy. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w projekcie umowy. Nie 
istnieje zakaz umownego ustalania dłuższego niż 30-dniowy terminu płatności w żadnym  
z obowiązujących przepisów, wręcz przeciwnie, art. 5 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r.  
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych dopuszcza ustalanie przez strony  
w zawieranych umowach terminu płatności dłuższego niż 30-dniowy. Ustalając dłuższy niż 
30 dni termin płatności zamawiający musi założyć obowiązek zapłaty odsetek ustawowych 
począwszy od 31 dnia do 90 dnia (w tym przypadku) – na żądanie wykonawcy. Takie 
rozwiązanie jest dla zamawiającego jedynym możliwym do przyjęcia, zważywszy na jego stan 
finansowy i przy uwzględnieniu wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Należy bowiem 
zauważyć, że pomimo, iż kontrahent nabywa prawo do żądania odsetek po upływie 30 dni od 
daty spełnienia świadczenia niepieniężnego, to ustalony w umowie 90-dniowy termin 
płatności należności głównej jest terminem obowiązującym między stronami. Oznacza to, że 
kontrahent nabywając roszczenie o zapłatę odsetek nie nabywa jednocześnie roszczenia  
o zapłatę ceny za towar. W tym zakresie jego roszczenie staje się wymagalne wraz z upływem 
90 dni od daty wykonania swego zobowiązania. 
Taki przyjęty system rozliczeń za zakupiony towar przedstawia dla zamawiającego 
najkorzystniejszy bilans ceny – zważywszy na dotychczasowe zobowiązania, brak możliwości 
pozyskania kredytu oraz realne warunki w jakich funkcjonuje zamawiający. 
 
Pytanie nr 5: Czy w załączniku nr 4 do SIWZ  nie nastąpiła omyłka w punkcie nr 2, według 
ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamównień  Publicznych tekst jednolity  
z uwzględnieniem ustawy z dnia 4 września 2008r. 
Art.22 punkt 2 brzmi: 
Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym  
i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie 
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 
zamówienia. 
Odpowiedź: Znowelizowany zapis jest znany Zamawiającemu i przywołany został w rozdz. II 
pkt 1b. W załączniku nr 4 Wykonawca składa zobowiązanie o posiadaniu niezbędnej wiedzy 
i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także tego, iż dysponuje osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia. W przypadku, gdy sam nie jest w stanie spełnić powyższych 
wymagań przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia 
potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, co wynika za art. 22 
ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
 
 
 
 

Z poważaniem 
       
       Dyrektor 
 
       Leszek Bonna 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.T.R. 
 

 


