
Świętochłowice, 12.02.2020 r.

WYKONAWCY

Dotyczy:  zakup  i  dostawa  sprzętu  medycznego  na  potrzeby  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  
w Świętochłowicach, znak sprawy 4/ZA/20 
Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie nr 1, 
Dot. ZADANIA 3 (Respirator) oraz ZADANIA 6 (Kardiomonitor z wózkiem)
W związku z wejściem w życie w dn. 1 stycznia 2020 r. nowego brzmienia Ustawy z dnia 8 marca 
2013 r.o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2013 poz. 
403) i faktem, iż dostawa/spełnienie świadczenia będzie miało charakter jednorazowy, jest fizycznie 
niemożliwym rozłożenie dostawy w celu dostosowania do zaproponowanego harmonogramu zapłat 
częściowych.

Dlatego  też  zapisy  punktu  3  formularzy  ofertowych  na  Pakiet  nr  3  oraz  Pakiet  nr  6  w obecnym
brzmieniu powodują  w rozumieniu  brzmienia art.  11a pkt  1  podpkt  3,  że zapisy te  byłyby rażąco
nieuczciwe wobec potencjalnego wierzyciela. 

Wobec  tego  wnioskujemy o  zmianę  warunków płatności  za  Pakiet  3  oraz  Pakiet  6  na  60  dni  od
doręczenia  faktury  w  postaci  poniższych  modyfikacji  w  celu  uniknięcia  sprzeczności  zapisów
dokumentacji SIWZ z ww. ustawą:

Załączniki nr 1 do Pakietu 3 oraz 6: Formularze Ofertowe na Kardiomonitor oraz Respirator – 
wnosimy o nadanie punktowi 3 tych formularzy następującą treść:

„Termin i sposób płatności: Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostawę 
przedmiotu umowy w terminie do 60 dni od daty otrzymania faktury.” 

Odp.:  Przywołane  powyżej  zapisy  art.  11a  pkt  1  ppkt  3  ustawy o  przeciwdziałaniu  nadmiernym
opóźnieniom  w  transakcjach  handlowych  odnosi  się  do  dostaw  lub  usług  częściowych,  a  w  tym
postępowaniu dostawa następuje jednorazowo, więc harmonogram świadczenia pieniężnego nie może
odnieść się do harmonogramu dostawy towarów w częściach,  gdyż takiego harmonogramu nie ma.
Jednocześnie stosując art. 11 pkt 1 ww. ustawy strony transakcji handlowej mogą ustalić w umowie
harmonogram świadczenia pieniężnego w częściach, pod warunkiem że ustalenie takie nie jest rażąco
nieuczciwe  wobec  wierzyciela.  Zamawiający  stoi  na  stanowisku,  że  propozycja  harmonogramu
płatności ratalnych nie jest rażąco nieuczciwa ponieważ potencjalny wierzyciel może tak skalkulować
cenę  towaru,  że  umożliwi  to  zabezpieczenie  środków  na  zrealizowanie  dostawy.  Zamawiającemu
umożliwi to z kolei zakup wymaganego asortymentu, gdyż pozwoli rozłożyć te zobowiązania na raty w
dłuższej  perspektywie czasowej  co przy stosunkowo wysokiej  jednostkowej cenie sprzętu mogłoby
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spowodować odłożenie zakupu. Jednakże Zamawiający postanowił dokonać drobnej  modyfikacji  w
formularzach ofertowych:
Pakiet 1 (Defibrylator) – 3. Termin i sposób płatności: Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty
należności za dostawę przedmiotu umowy w  6 równych ratach  przelewem na konto Wykonawcy:
pierwsza rata w terminie do  30 dni od daty otrzymania faktury, każda kolejna rata – 30 dni od daty
płatności raty poprzedniej.
Pakiet 3 (Respirator) – 3. Termin i sposób płatności: Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty
należności za dostawę przedmiotu umowy w  12 równych ratach  przelewem na konto Wykonawcy:
pierwsza rata w terminie do  30 dni od daty otrzymania faktury, każda kolejna rata – 30 dni od daty
płatności raty poprzedniej.
Pakiet 6 (Kardiomonitor z wózkiem) – 3. Termin i sposób płatności: Zamawiający zobowiązuje się
dokonać zapłaty należności za dostawę przedmiotu umowy w 2 równych ratach przelewem na konto
Wykonawcy: pierwsza rata w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury, każda kolejna rata – 30
dni od daty płatności raty poprzedniej.
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