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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

„Dostawę rur stalowych i kształtek połączeniowych dla zakładów górniczych Południowego 
Koncernu Węglowego S.A.”. 

 
 
 
 

W związku z otrzymanymi zapytaniami w sprawie o wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na „Dostawę rur stalowych  
i kształtek połączeniowych dla zakładów górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A”,  
na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych - w załączeniu przedkładamy wyjaśnienia 
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – pytania i odpowiedzi. 
 
Pytanie 1 
Pkt. 10 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przewiduje, iŜ termin płatności faktur wyniesie 60 
dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury. Zgodnie z Art. 5 ustawy z dnia  
12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, jeŜeli strony w umowie przewidziały 
termin zapłaty dłuŜszy niŜ 30 dni, Sprzedawca moŜe Ŝądać odsetek ustawowych  
za okres począwszy od 31 dnia po spełnieniu swojego świadczenia niepienięŜnego i doręczeniu 
Kupującemu faktury VAT (i z uprawnienia tego nie moŜe dobrowolnie zrezygnować).  
Czy ustalając 60-cio dniowy termin płatności Zamawiający przyjmuje do wiadomości konieczność 
zapłaty odsetek ustawowych za okres począwszy od 31 dnia od daty dostarczenia faktury VAT? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający ustalając 60 dniowy termin płatności znał treść ustawy o terminach zapłaty  
w transakcjach handlowych. W świetle powołanych przepisów jest jednak oczywiste, Ŝe to wierzyciel 
podejmuje decyzję o tym, czy skorzysta z przysługującego mu uprawnienia do Ŝądania odsetek 
ustawowych, czy teŜ nie. Przepisy ustawy zostały bowiem tak skonstruowane, Ŝe nie przewidują 
automatycznego powstania roszczenia o odsetki w trybie art. 5 ustawy. Zdaniem komentatorów 
wierzyciel moŜe zobowiązać się do niedochodzenia roszczeń z tytułu odsetek,  
a tym samym moŜe z uprawnienia tego zrezygnować (patrz Komentarz do ustawy o terminach zapłaty  
w transakcjach handlowych, M. Chudzik, Wydawnictwo Prawnicze LEX).. 
 
Pytanie 2 
§ 2 ust. 3 projektu umowy przewiduje, iŜ dostarczone rury będą posiadały trwale wybity miesiąc 
 i rok dostawy. Abstrahując od faktu, iŜ takiego znakowania wyrobów nie przewiduje Ŝadna z norm 
przywołanych przez Zamawiającego, wymóg ten (najprawdopodobniej będący wynikiem omyłki) jest 
moŜliwy do spełnienia z prostego powodu - w momencie produkcji rur, ani producent, ani sprzedawca nie 



 

zna daty dostawy. Ponadto, spora część materiałów, których dostawa jest przedmiotem postępowania,  
w ogóle nie moŜe być znakowana za pomocą trwale wybitych znaków. Mowa m.in. o rurach małych 
średnic, które z oczywistych względów, nie mogą być znakowane w ten sposób (są one znakowane  
za pomocą przywieszek). Prosimy o wyjaśnienie powyŜszej kwestii. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje wymóg zawarty w § 2 ust. 3 projektu umowy, iŜ „KaŜda rura  
i kształtka połączeniowa kołnierzowa, powinna mieć w sposób trwały wybity znak identyfikacyjny 
producenta oraz miesiąc i rok dostawy”. Wymóg ten nie jest wynikiem omyłki  
i dotyczy elementów przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1 do Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 
 

 


