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Podmioty biorące udział  
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-1/07/07     zamówienia publicznego 
 
 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę leków (9 zadań). 
 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia 
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
Pytanie 1. Dotyczy § 1 pkt 3 wzoru umowy:  
Ponieważ zmiany cen urzędowych i podatku VAT wchodzą automatycznie w dniu ogłoszenia 
odpowiednich aktów prawnych nie ma potrzeby podpisywania aneksu do umowy. Prosimy  
o zmianę zapisu ww. punktu na: „Zmiana cen związana ze zmianą cen urzędowych lub 
zmianą stawek podatku VAT, następuje w dniu wejścia w życie odpowiedniego 
rozporządzenia lub ustawy”. 
Odpowiedź: Zamawiający zmienia brzmienie § 1 pkt 3 projektu na następujące: 
„3. Ogólną wartość zamówienia ustala się na kwotę: ...................................... brutto.  
Słownie złotych: ................................................................................................................. . 
Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych cena wymieniona  
w formularzu nie będzie podlegać zmianie przez okres trwania niniejszej umowy, za 
wyjątkiem zmian cen urzędowych lub zmian stawki podatku VAT. Strony zmianę cen 
spowodowaną zmianą cen urzędowych lub zmianą stawki podatku VAT potwierdzą 
aneksem”. 
 
Pytanie 2. Dotyczy § 3 pkt 3 i 4 wzoru umowy:  
Ewentualne reklamacje jakościowe leków wiążą się ze szczególnymi procedurami, do których 
zobowiązany jest producent leków stosownymi przepisami. W związku z tym proponujemy 
zmianę przedmiotowego zapisu na następujący: 
„W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający 
niezwłocznie powiadomi o tym Dostawcę, który rozpatrz y reklamację dotyczącą: 
– braków ilościowych w ciągu 48 godzin 
– wad jakościowych w ciągu 14 dni”. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę w § 3 pkt 3 i 4 projektu 
umowy.  
 
Pytanie 3. Dotyczy § 5 pkt 2 i 3 wzoru umowy:  
W związku z tym, że zamówienie, którego dotyczy przedmiotowa umowa będzie realizowane 
sukcesywnie, w świetle art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego proponujemy zmianę zapisu 
dotyczącego wysokości kary umownej na: „…w wysokości 10% wartości niezrealizowanej 
części umowy”. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę w § 5 pkt 2 i 3 projektu 
umowy. 
 
Pytanie 4. Dotyczy § 4 pkt 2 wzoru umowy:  
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty  
w transakcjach handlowych (Dz. U. nr 139, poz. 1323) zwracamy się z wnioskiem  
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dotyczącego 
wymaganego terminu płatności faktury – 90 dni. Ustawowo określonym terminem płatności 
jest 30 dni. 
Odpowiedź: 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. 
 
 Ponadto zamawiający, mając na uwadze art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, koryguje 
brzmienie § 3 pkt 5 projektu umowy na następujące: 
„5. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni braków ilościowych lub wad jakościowych 
wymienionych w protokole, o którym mowa w ust. 3, zobowiązany jest na piśmie przedstawić 
swoje stanowisko. Nie wstrzymuje to jego obowiązku określonego w ust. 4. W przypadku 
uwzględnienia przez Zamawiającego stanowiska Wykonawcy, wartość towaru dostarczonego 
przez niego, w ilości wymienionej w protokole określonym w ust. 3, podlega doliczeniu do 
jednostkowej dostawy, która ma nastąpić po otrzymaniu przez dostawcę pisma 
Zamawiającego o uwzględnieniu jego stanowiska”. 

 
 
 
 
 
 
Z poważaniem 

         

 

       Z-ca dyrektora ds. ekonomicznych 

        Maria Nieżorawska 
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