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Podmioty biorące udział  
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-1/35/08     zamówienia publicznego 
 
 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę narzędzi używanych na bloku operacyjnym. 
 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia treść 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
 
Pytanie nr 1: W związku przepisami ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty  
w transakcjach handlowych (Dz.  z 2003 r. nr 139, poz. 1323), które obowiązują także publiczne 
zakłady opieki zdrowotnej zwracamy się z uprzejma prośbą o ustalenie płatności na poziomie nie 
dłuższym niż 30 dni. 

Pragniemy zwrócić uwagę, że orzecznictwo Urzędu Zamówień Publicznych także wypowiada się za 
ustaleniami terminów płatności poniżej 30 dni. Wynika to z orzeczenia zespołu arbitrów (Sygn. Akt 
UZP/ZO/0-942/04). W uzasadnieniu arbitrzy ocenili jako niedopuszczalne „zapisy umowy określające 
termin realizacji faktur na okres powyżej 30 dni narażają Zamawiającego na zapłatę odsetek na 
podstawie ustawy z dnia 12.06.2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2003 
r. nr 139, poz. 1323).” 

W tym samym orzeczeniu uznali za niedopuszczalne takie zapisy, które w rażący sposób naruszają 
równość stron. W orzeczeniu wskazano, że „do niedozwolonych zapisów umowy należy uznać również 
zapis o różnych wysokościach kar umownych przewidzianych z tytułu niewykonania bądź 
nienależytego wykonania postanowień umowy” 

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 w trosce o uczciwą konkurencję Zamawiający wrazi zgodę na możliwość składania 
ofert na poszczególne pozycje w pakiecie? 
Tak skonstruowany pakiet zawierający aż 42 pozycje daje możliwość przystąpienia do przetargu tylko 
jednemu oferentowi. Obecny układ nie pozwala nam na wzięcie udziału w ww. postępowaniu. Zgoda na 
nasza prośbę umożliwiłaby przystąpienie do przetargu większej liczbie oferentów. 
Na rynku polskim istnieją firmy specjalizujące się w wąskich grupach asortymentowych oferujących 
produkty wysokiej jakość po bardzo korzystnych cenach. Tworzenie tak bardzo rozbudowanych 
pakietów powoduje, że wielu takich wykonawców zainteresowanych przystąpieniem do przetargu 
zmuszonych jest dokupywać na rynku brakujące produkty co powoduje, że staje się to ekonomiczne 
niekorzystne dla Zamawiającego. 
Zamawiający wydając publiczne środki finansowe zobowiązany jest do przestrzegania art. 7 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych, czyli do przygotowania i przeprowadzania postępowania  
w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wszystkich czyli 
tych, którzy mogą złożyć najkorzystniejsza ofertę. 



  

Ponadto ponad wszelką wątpliwość należy stwierdzić, że ustawa z dnia 26 listopada 1998 r.  
o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. nr 155 poz. 1014 z późn. zm.) w art.28 ust. 1 pkt „i” nakłada 
na Zamawiającego obowiązek celowego, oszczędnego (z uzyskaniem najlepszych efektów) 
wydatkowania środków publicznych na zasadach określonych w przepisach Prawa zamówień 
publicznych. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na podział przedmiotu zamówienia na 42 pozycje. 
 
 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert w niniejszym 
postępowaniu do dnia 24 października 2008 r. do godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi  
24 października 2008 r. do 12:00. 
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