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Chojnice, 2 lutego 2007 r. 
 
  

Podmioty biorące udział  
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-1/08/07     zamówienia publicznego 
 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę materiałów do procesu sterylizacji. 
 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia 
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 

Pytanie nr 1. 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). 
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 powyższe zmiany. 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. Wymagany termin płatności:  

Szanowni Państwo, pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt wejścia w życie ustawy z dnia 
12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. Nr 139, poz. 
1323). Ustawa ta obowiązuje od dnia 1 stycznia 2004 r. Celem ustawy jest wyeliminowanie  
z życia gospodarczego długich, tj. przekraczających 30 dni, terminów płatności. W tym celu 
ustawa zmienia 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). 
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.  
W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o zmniejszenie wymaganego 
terminu płatności do 30 dni lub jego złagodzenie 
Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 1. 
 
Pytanie nr 3. Dotyczy wzoru umowy - Czy Zamawiający zgadza się na zmianę § 5 
ust. 1 wzoru umowy i nadanie § 5 ust. 1 wzoru umowy następujące brzmienie:  
"W przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje jednostkowego zamówienia w terminie 
wskazanym w § 2 ust. 4 albo dostarczy go w tym terminie, ale materiały objęte 
jednostkowym zamówieniem posiadają wady lub braki, o których mowa w § 3 ust. 4, 
wówczas Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% (pięć 
dziesiątych procent) wartości niezrealizowanej części jednostkowego zamówienia za każdy 
dzień zwłoki)."  
Aktualne brzmienie przepisu powoduje, że w wypadku popadnięcia w zwłokę w stosunku do 
niewielkiej części dostawy, kara umowna liczona jest od wartości całej dostawy, a tym 
samym może być uznana za rażąco wygórowaną w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu 
cywilnego 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany w projekcie umowy. 
 
Pytanie nr 4. Dotyczy wzoru umowy - Czy Zamawiający zgadza się na zmianę § 5 
ust. 2 wzoru umowy i nadanie § 5 ust. 2 wzoru umowy następujące brzmienie: "Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% (dziesięć procent) niezrealizowanej 
części wartości zamówienia, o której mowa w § 1 ust. 3, jeżeli z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy Zamawiający odstąpi od umowy przed upływem terminu, na który."  
Aktualne brzmienie przepisu powoduje, że w przypadku odstąpienia od umowy kara umowna 
liczona jest od wartości całej umowy nie uwzględniając stopnia jej wykonania. Może się zdarzyć, 
ze w momencie odstąpienia umowa będzie zrealizowana w większej części, mimo to kara 
umowna będzie liczona od całej wartości zamówienia, a tym samym może być uznana za rażąco 
wygórowaną w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany w projekcie umowy. 
 

 
Z poważaniem 

        Dyrektor 

        Leszek Bonna 
A.T.R.

 



  

Chojnice, 6 lutego 2007 r. 
 
  

Podmioty biorące udział  
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-3/08/07     zamówienia publicznego 
 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę materiałów do procesu sterylizacji. 
 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia 
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 

Pytanie nr 1. Dotyczy zadania nr 2: Czy Zamawiający wymaga włókniny według definicji PN 
EN 868-2 (tzn. materiału zawierającego włókna syntetyczne)? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga włókniny według definicji PN EN 868-2 (tzn. materiału 
zawierającego włókna syntetyczne). 
 

Pytanie nr 2. Dotyczy zadanie nr 7, pozycja nr 3: Czy Zamawiający dopuści testy 
emulacyjne 6 klasy o parametrach testów zintegrowanych klasy 5? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza testów emulacyjnych 6 klasy o parametrach testów 
zintegrowanych klasy 5. 
 
Pytanie nr 3. Dotyczy zadania nr 7, pozycja nr 6: Czy Zamawiający wymaga określenia 
warunków zabicia w temperaturze 121°C i 134°C, i przedstawienia przykładowego atestu 
serii oferowanego wskaźnika? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga określenia warunków zabicia  
w temperaturze 121°C i 134°C, i przedstawienia przykładowego atestu serii oferowanego 
wskaźnika. 
 
Pytanie nr 4. (zadanie nr 1 i 2) Czy jeśli firma oferuje asortyment od jednego producenta we 
wszystkich pozycjach to czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie próbek po kilka arkuszy  
z jednego rozmiaru (np. 5 ark. papieru białego 75 x 75 i 5 ark. papieru zielonego 75 x 75)? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na złożenie próbek po kilka arkuszy  
z jednego rozmiaru (np. 5 ark. papieru białego 75 x 75 i 5 ark. papieru zielonego 75 x 75), 
jeśli firma oferuje asortyment od jednego producenta we wszystkich pozycjach. 
 
 
Pytanie nr 5. (zadanie nr 2) Czy Zamawiający dopuści włókninę o gramaturze 57g/m². 
Włóknina przez nas oferowana spełnia wszystkie obowiązujące normy i ma praktycznie taką 
samą wytrzymałość jak włóknina o gramaturze 60g/m²? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza włókninę o gramaturze 57g/m², jeżeli inne parametry 
są zgodne z normą PN EN 868-2. 
 
Pytanie nr 6. (zadanie nr 3) Czy jeśli firma oferuje asortyment od jednego producenta we 
wszystkich pozycjach to czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie próbek po kilka metrów  
z jednego rozmiaru (np. po 5 m rękawa gładkiego i z fałdą o szerokości 150 mm)? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie próbek po kilka metrów  
z jednego rozmiaru (np. po 5 m rękawa gładkiego i z fałdą o szerokości 150 mm). 
Zamawiający wymaga próbek we wszystkich pozycjach. 
 
Pytanie nr 7. (zadanie nr 3) Czy Zamawiający dopuści rękawy papierowo-foliowy  
z zestawem wskaźników umieszczonym po zewnętrznej stronie rękawa na powierzchni 
papieru nie mającej bezpośredniego kontaktu z wyrobami sterylizowanymi? Rękawy 
oferowane przez naszą firmę pochodzą od renomowanego europejskiego producenta  
i spełniają wszystkie obowiązujące normy. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza rękawów papierowo-foliowych z zestawem 
wskaźników umieszczonym po zewnętrznej stronie rękawa na powierzchni papieru nie 
mającej bezpośredniego kontaktu z wyrobami sterylizowanymi. 
 



  

Pytanie nr 8. (zadanie nr 4, poz.1) Czy Zamawiający wymaga jednorazowego testu 
symulacyjnego typu Bowie-Dick (134 st. C; 3,5 min) zgodnego z posiadanym systemem, 
kontrolującego penetrację i jakość pary wodnej kompatybilnego z przyrządem testowym 
procesu zgodnym z normami PN EN 867-4 i ISO 11140-4, który posiada rurkę i kapsułę ze 
stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga przyrządu testowego w zad. nr 4, do pozycji 1, 2, 3 po 1 
szt. na cały przetarg. 
 
Pytanie nr 9. (zadanie nr 4, poz. 1) Czy Zamawiający wymaga dołączenia ww. przyrządu 
testowego w komplecie wraz z testami? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga dołączenia 1 przyrządu testowego na okres trwania 
przetargu. 
 
Pytanie nr 10. (zadanie nr 4, poz. 2) Czy Zamawiający wymaga zintegrowanego testu do 
kontroli wsadu zgodnego z posiadanym systemem, kompatybilnego z przyrządem testowym 
procesu zgodnym z normami PN EN 867-5 i ISO 11140-1, który posiada rurkę i kapsułę ze 
stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga przyrządu testowego w zad. nr 4, do pozycji 1, 2, 3 po 1 
szt. na cały przetarg. 
 
Pytanie nr 11. (Zadanie nr 4, poz. 2) Czy Zamawiający wymaga dołączenia ww. przyrządu 
testowego w komplecie wraz z testami? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga dołączenia 1 przyrządu testowego na okres trwania 
przetargu. 
 
Pytanie nr 12. (Zadanie nr 4, poz. 3) Czy Zamawiający wymaga zintegrowanego testu do 
kontroli wsadu zgodnego z posiadanym systemem, kompatybilnego z przyrządem testowym 
zgodnym z normą PN EN 867-5 posiadającym teflonową rurkę i kapsułę ze stali 
kwasoodpornej? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga przyrządu testowego w zad. nr 4, do pozycji 1, 2, 3 po 1 
szt. na cały przetarg. 
 
Pytanie nr 13. (Zadanie nr 4, poz. 3) Czy Zamawiający wymaga dołączenia przyrządu 
testowego w komplecie wraz z testami? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga dołączenia 1 przyrządu testowego na okres trwania 
przetargu. 
 

 
 
 
 
 
 
Z poważaniem 

        Dyrektor 

        Leszek Bonna 
 

 

 

 

 

 

 

A.T.R.

 

 


