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o udzielenie

- produkty lecznicze rózne

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówien publicznych (j.t. z
2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655), udzielam wyjasnien na zadane pytania:
PYTANIE 1
"Czy mozna zastapic swiadectwa rejestracji na poszczególne pozycje oswiadczeniem o ich posiadaniu w
siedzibie Oferenta i udostepnieniu na kazde zadanie Zamawiajacego?
Jako hurtownia farmaceutyczna,
dzialajac w oparciu o zezwolenie wydane przez Glównego Inspektora
Farmaceutycznego, mamy obowiazek prowadzic obrót preparatami posiadajacymi swiadectwa dopuszczajace
do obrotu w Polsce. W zwiazku, z czym przedlozenie kopii atestów i swiadectw rejestracji, których ilosc w
znaczacy sposób zwiekszylaby objetosc oferty /swiadectwo rejestracji jednej pozycji to srednio 4-5 stroni
uwazamy za zbyteczne. Nie ukrywamy, ze wyrazona przez Panstwa zgoda na zlozenie oswiadczenia o
posiadaniu wszystkich wymaganych prawem dokumentów, ulatwilaby nam znacznie przygotowanie oferty do
Panstwa Szpitala. "
ODPOWIEDZ
Zamawiajacy wyraza zgode na zastapienie atestów i swiadectw rejestracji oswiadczeniem o ich posiadaniu
(aktualne swiadectwa rejestracyjne winny byc dostarczone na kazde zadanie Zamawiajacego w terminie 2 dni).
PYTANIE 2
" W zwiazku z obowiazvwaniem ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zavlaty w transakcjach
handlowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1323) zwracamy sie z wnioskiem o wyjasnienie Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, odnosnie § 4 pkt. 6 projektu umowy, dotyczacego wymaganego terminu platnosci
faktury 90 dni.
Czy Zamawiajacy zgadza sie na zastapienie ww. zapisu brzmieniem: "Zaplata za dostarczony towar nastapi w
formie przelewu bankowego na konto Sprzedawcy w terminie 30 dni liczac od daty otrfJ'maniafaktury
VAT i
zamówionej partii towaru"?
Zgodnie z art. 5 ustawy o terminach zaplaty w transakcjach handlowych, jezeli strony w umowie przewidzialy
termin zaplaty dluzszy niz 30 dni, wierzyciel moze zadac odsetek ustawowych za okres poczawszy od 31 dnia po
spelnieniu swojego swiadczenia niepienieznego i doreczeniu dluznikowi faktury lub rachunku. W mysl art. 9
ustawy, obowiazku zaplaty odsetek nie mozna wylaczyc lub go ograniczyc. Oznacza to, ze nawet jezeli w
umowie zostanie przewidziany termin platnosci wynoszacy 90 dni, to i tak Zamawiajacy bedzie zobowiazany
placic dostawcy odsetki za okres od 31 dnia (liczac od dostawy i doreczenia faktury) do dnia zaplaty.
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Nalezy zaznaczyc, ze ustawa o terminach zaplaty w transakcjach handlowych dotyczy takze zakupów
dokonanych przez samodzielne publiczne zaklady opieki zdrowotnej. Wynika to wyraznie z art. 3.3 tej ustawy.
W tej sytuacji wymaganie minimalnego terminu platnosci wynoszacego 90 dni jest niecelowe i sprzeczne z
interesem Zamawiajacego oraz interesem publicznym, gdyz prowadzi do powstania dodatkowego obowiazku
zaplaty odsetek przez Zamawiajacego. Pozostaje równiez w sprzecznosci z art. 28 ust. 3. J ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. ofinansach publicznych (Dz. U z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.), zgodnie z którymi wydatki
publiczne powinny byc dokonywane w sposób celowy i oszczedny.
W zwiazku z powyzszym zwracamy sie z prosba o uwzglednienie ww. ustaw w niniejszym postepowaniu. "
ODPOWIEDZ:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane terminu platnosci na 30 dni od otrzymania faktury i zamówionej
partii towaru.
Jednoczesnie informuje, ze Zamawiajacy zna zapisy ustawy ,,0 terminach zaplaty" dotyczace mozliwosci
zadania zaplaty odsetek za okres od 31 dnia do dnia zaplaty.
PYTANIE 3
"Czy zamawiajacy zechcialby zmienic zapis mówiacy o karach umownych i liczyc wysokosc tych kar od
wartosci niezrealizowanej czesci umowy a nie od wartosci calej umowy?"
ODPOWIEDZ
Zamawiajacy wyraza zgode na powyzsza zmiane - § 4 ust 3 projektu umowy otrzymuje brzmienie: "W
przypadku nienalezytego wykonania umowy Sprzedawca zobowiazuje sie zaplacic kare umowna w wysokosci
10% wartosci brutto niezrealizowanej czesci umowy."
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