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Podmioty biorące udział  
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-1/41/08     zamówienia publicznego 
 
 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę środków dezynfekcyjnych. 
 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 od daty dostarczenia towaru  
i otrzymania faktury? 
Zgodnie z Ustawą z dn. 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 spłaceniu 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: dot. § 2 pkt 4 Prosimy o wyrażenie zgody na zrealizowanie przez Wykonawcę 
zamówienia w terminie 3 dni roboczych od daty jego otrzymania. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zrealizowanie przez Wykonawcę zamówienia w terminie  
3 dni roboczych od daty jego otrzymania. 
 

 
 
 

Z poważaniem 
       Z-ca dyrektora d/s ekonomicznych 
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