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Wszyscy uczestnicy postępowania
Nr sprawy ZP/04/2022
Przedmiot postępowania:
DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH
do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego

PYTANIA WYKONAWCÓW I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO (1)
Zamawiający, tj. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny działając zgodnie z art.
284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, udziela wyjaśnień do treści
specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”, sporządzonej w niniejszym postępowaniu:
1. Pytanie do pakietu nr 7 poz.1
Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji rękawiczki chirurgiczne zakończone równomiernie rolowanym
mankietem o wzmocnionym brzegu.
Odpowiedź: Zamawiający dopuści rękawiczki chirurgiczne zakończone równomiernie rolowanym
mankietem o wzmocnionym brzegu pod warunkiem, że produkt będzie spełniał pozostałe parametry
zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.
2. Pytanie do wzoru umowy
Zwracamy się z wnioskiem o zmianę treści SWZ poprzez zmodyfikowanie zapisu dot. § 8 ust. wzoru
Umowy. Zamawiający w § 8 ust. 2.1 wskazał: 2. W przypadku niewykonania lub nienależytego
wykonania Umowy lub jej części, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie
stanowiącej równowartość:
1)
10%
wartości
netto
niewykonanej
lub
nienależycie
wykonanej
części
Umowy,
obliczonej odpowiednio wg cen jednostkowych netto określonych w Załączniku Nr 1
–
w
przypadku
odstąpienia
od
Umowy
przez
Zamawiającego
lub
Wykonawcę
z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
W ocenie Wykonawcy zaproponowana wysokość kary umownej za niewykonaną lub nienależycie
wykonaną część Umowy jest niewspółmierna do ewentualnego uchybienia w sposobie realizacji
świadczenia, do którego jest on zobowiązany w ramach Umowy, wysokość kary umownej na poziomie
10% za każdy dzień uchybienia terminowi, nie ma żadnego związku z funkcją jaką mają pełnić kary
umowne, a może jedynie prowadzić do wzbogacenia Zamawiającego, co tym samym w sposób
jednoznaczny narusza zasadę równości stron umowy. Zdaniem Wykonawcy postanowienie Umowy o
wskazanej treści daleko wykracza poza cel, dla którego zastrzegana jest kara umowna, która ma
kompensować negatywne dla wierzyciela konsekwencje wynikające ze stanu niewykonania lub

nienależytego wykonania zobowiązania i stanowić swego rodzaju zryczałtowane odszkodowanie.
Odszkodowanie zaś powinno być adekwatne do szkody jaką może ponieść Zamawiający. Natomiast kara
umowna w wysokości 10% za niewykonaną lub nienależycie wykonaną część Umowy , w żaden sposób
nie może odpowiadać ewentualnej szkodzie jaką może ponieść Zamawiający.
W kwestii rażąco wygórowanych kar umownych KIO zajęło stanowisko w wyroku z dnia 30 listopada
2017 r., Sygn. akt: KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17, gdzie stwierdziła, że „W
sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem
zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną”
W konsekwencji powyższych rozważań Wykonawca wnosi o zmianę treści SWZ poprzez zmianę
postanowienia zawartego w § 8 ust 2.1 wzoru Umowy i obniżenie kary umownej do 5% wartości.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wysokość kar umownych określonych w § 8 ust 2.1 wzoru
Umowy. Zamawiający zwraca jednocześnie uwagę, że kara w takiej wysokości naliczona zostałaby
jedynie od niewykonanej lub nienależycie wykonanej części Umowy a ponadto jej naliczenie
uwarunkowane jest odstąpieniem od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca. W tym przypadku nie chodzi więc o naliczenie kary za każdy dzień
uchybienia terminowi jak sugeruje pytający.
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