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Samodzielny Zespół Publicznych  
Zakładów Opieki Zdrowotnej 

im. Dzieci Warszawy 
z siedzib ą w  DZIEKANOWIE  LE ŚNYM 

05-092 Łomianki    ul. Marii Konopnickiej 65 
fax. (0-22) 751 27 07,   tel. (0-22) 765 71 00    

 

NIP: 118-134-98-98                          Dziekanów Leśny dn. 23.04.2014r. 
 

DZ/173/04/2014  
Wszyscy uczestnicy  
postępowania DZ/09/2014 

 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości poniżej 134.000 euro na „Dostawę materiałów do sterylizacji i drobnego 
sprzętu laboratoryjnego dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym” (DZ/09/2014). 
 

W odpowiedzi na zapytania Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu, dotyczące 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień 
publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t. jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający udziela 
odpowiedzi: 
 
Pytanie 1 Dotyczy Pakietu nr 2. Czy w związku z posiadaną przez Szpital gwarancją na metkownice i 
możliwością jej utraty w przypadku pracy na niewłaściwych etykietach, Zamawiający wymaga 
oświadczenia producenta metkownic o kompatybilności z oferowanymi etykietami? 
Odpowiedź:  
Zamawiający zgodnie z zapisami SIWZ wymaga zaoferowania etykiet kompatybilnych z posiadanymi 
metkownicami. 
 
Pytanie 2 Dotyczy Pakietu nr 2. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane etykiety były nawinięte na 
plastikową gilzę, a nie na papierową? Etykiety nawinięte na plastikową gilzę zapobiegają dodatkowemu 
pyleniu się wewnątrz metkownicy a tym samym przycinaniu się etykiet wewnątrz metkownicy i w 
dłuższym użytkowaniu do jej uszkodzenia. Pył wydobywający się z wnętrza metkownicy razem z 
etykietami stwarza również ułatwienia dla przenoszenia mikroorganizmów na sterylizowane pakiety. 
Odpowiedź:  
Tak. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane etykiety były nawinięte na plastikową gilzę. 
 
Pytanie 3 Dotyczy Pakietu 1 poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie torebek z folią 
pięciowarstwową + warstwa kleju bez podanego na torebkach numeru katalogowego podanego na torebce? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższych torebek. 
 
Pytanie 4 Dotyczy Pakietu 1 poz. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie torebek z folią 
pięciowarstwową + warstwa kleju bez podanego na torebkach numeru katalogowego na torebce, o 
gramaturze 60g/m?  
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższych torebek. 
 
Pytanie 5 Dotyczy Pakietu 1 poz. 1. Czy można zaoferować torebki płaskie o wymiarach: 
- 15x 38cm (zamiast 15-16 x 39-40 cm) 
- 21x28cm (zamiast 20-21 x 25-26 cm) 
- 21x35cm ( zamiast 20-21 x 39-40cm) 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie torebki w rozmiarze 15x 38cm, zamiast 15-16 x 39-40 cm. 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie torebek w rozmiarze: 
- 21x28cm, zamiast 20-21 x 25-26 cm) 
- 21x35cm ( zamiast 20-21 x 39-40cm) 
 
Pytanie 6 Dotyczy Pakietu 1 poz. 2. Czy można zaoferować torebki z fałdą o wymiarach: 
- 15 x 5 x 38 cm (zamiast 15 x 4–5 x 39-40 cm) 
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Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie powyższej torebki. 
 
Pytanie 7 Dotyczy Pakietu 1 poz. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie torebek 
samozaklejających bez podanego na torebkach numeru katalogowego, o szerokości zgrzewa 1cm, grubości 
folii 51,5µ +/-5% rozmiar, numer serii i znak CE umieszczone poza przestrzenią załadowczą od strony 
papieru,  oraz następujących parametrach: 
- wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż na sucho 4,67 kN/m 
- wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż na mokro 0,9 kN/m 
- wytrzymałość na rozciąganie w poprzek na sucho 2,33 kN/m 
- wytrzymałość na rozciąganie w poprzek na mokro 0,45 kN/m 
pozostałe parametry zgodne z siwz. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie torebek o powyższych parametrach. Pozostałe parametry 
zgodne z SIWZ. 
 
Pytanie 8 Dotyczy Pakietu 1 poz. 3. Czy można zaoferować torebki samozaklejające o wymiarach: 
- 10 x 20 cm (zamiast 9 x 23-24 cm) 
- 10 x 25 cm (zamiast 9 x 25-26 cm) 
- 13 x 25 cm lub 13 x 35 cm (zamiast 14-15 x 28-29 cm) 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie torebki w rozmiarze: 
- 10 x 20 cm, zamiast 9 x 23-24 cm 
- 10 x 25 cm, zamiast 9 x 25-26 cm 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie torebki w rozmiarze 13 x 25 cm lub 13 x 35 cm, zamiast 
14-15 x 28-29 cm 
 
Pytanie 9 Dotyczy projektu umowy. Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy 
za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni 
ustawowo wolnych od pracy? 
Odpowiedź:  
Terminy podane w projekcie umowy odnoszą się do dni roboczych tj. od poniedziałku do piątku z 
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 
 
Pytanie 10 Dotyczy projektu umowy. Czy Zamawiający zgadza się aby kara umowna w sytuacji, gdy 
Wykonawca odstąpi od wykonania umowy była naliczana nie od wartości całej umowy, lecz od wartości 
niezrealizowanej części umowy? 
Odpowiedź:  
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. 
 
Pytanie 11 Dotyczy projektu umowy. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w 
przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z 
dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych 
opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%? 
Odpowiedź:  
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. 
 
Pytanie 12 Dotyczy rozdziału III SIWZ oraz §4 ust. 6 projektu umowy. W związku z tym, iż umowa 
zawierana jest z wykonawcą na okres 12 miesięcy, a zamówienia Zamawiający będzie składał sukcesywnie, 
czyli według aktualnych potrzeb czy nie zasadne byłoby skrócenie terminu ważności dostarczanego towaru 
do np. 9 m-cy lub przynajmniej 12 m-cy od daty wydania z magazynu dla przedmiotu z pakietu 8? 
Przy zamówieniach składanych sukcesywnie nie ma niebezpieczeństwa, iż Zamawiający zakupi towar, 
którego nie zdąży zużyć w terminie jego ważności. 
Jeśli umowa trwać będzie (wg założeń) 12 miesięcy, to jaki jest sens określania okresu ważności 
wynoszącego 24 m-ce. Zamawiający z pewnością rozpisze nowe postępowanie publiczne po 12tu 
miesiącach i wyłoni nowego dostawcę na drobny sprzęt laboratoryjny. 
Czy Zamawiający zgodzi się na skrócenie terminów ważności do któregoś z postulowanych powyżej? 
Jeśli tak- prosimy o zmianę również w treści projektu umowy. 
Odpowiedź:  
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Zamawiający wymaga dla pakietu 8 dostawy z terminem ważności 12 miesięcy od daty dostawy do 
siedziby Zamawiającego.  
 
Pytanie 13 Dotyczy rozdziału III SIWZ. Czy Zamawiający zgodzi się na jednorazowe dostarczenie ulotek 
produktowych dla pakietu 8 z racji, że są to produkty, które są proste w użyciu, a jednocześnie planowo 
będą dostarczane przez cały okres umowy, a zatem nie będą się zmieniać. Wobec tego dostarczanie tych 
samych dokumentów produktowych z każdą dostawą jest niepotrzebną procedurą i generuje niepotrzebną 
dokumentację, a wymaga dodatkowej (choć niewielkiej) pracy ze strony Wykonawcy. 
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. 
 
Pytanie 14 Dotyczy rozdziału VIII pkt. 4 ppkt. c) SIWZ. Rozumiemy, że próbki należy złożyć w 
oddzielnym opakowaniu lecz w tym samym miejscu, tj. miejscu składania ofert, którym jest Sekretariat 
szpitala? 
Odpowiedź:  
Tak.  
 
Pytanie 15 Dotyczy rozdziału VIII pkt. 4 ppkt. d) SIWZ. Czy Zamawiający oczekuje dokonania 
prezentacji także dla przedmiotu z pakietu 8? 
Odpowiedź:  
Dla pakietu 8 Zamawiający wymaga dostarczenia próbek, zgodnie z zapisem SIWZ. 
 
Pytanie 16 Dotyczy rozdziału VIII pkt. 4 ppkt. d) SIWZ. Jeśli Zamawiający oczekuje ww. prezentacji 
dla przedmiotu z pakietu 8 to prosimy o odstąpienie od tego wymogu, gdyż jest to jednorazowy sprzęt 
laboratoryjny, który nie jest skomplikowany i posiada wewnątrz opakowań instrukcje stosowania i 
przeliczania badań- dotyczy kamer do badania moczu. Poza tym Zamawiający oczekuje złożenia próbek i 
sam będzie mógł się przekonać o cechach użytkowych produktu i sam sprawdzi, czy przedmiot odpowiada 
opisowi zawartemu w SIWZ. 
Odpowiedź:  
Dla pakietu 8 Zamawiający wymaga dostarczenia próbek, zgodnie z zapisem SIWZ. 
 
Pytanie 17 Dotyczy Pakietu 8 poz. 2. Czy nie nastąpiła pomyłka w opisie przedmiotu zamówienia? Płytka 
z kamerami posiada 10 kamer z których każda podzielona jest na kwadraty i posiada ich 5 (nie 9) 
podzielonych na dodatkowe- mniejsze 9 kwadratów o boku o dł. 0,333 mm. 
Odpowiedź:  
Zamawiający zmienia opis pozycji 2 pakietu 8 na następujący: 
„Kamery do osadu moczu, 1 szt. – 10 osadów, wymiary siatki 3x3mm, podzielone na 5 kwadratów o 
bokach długości 1mm, podzielonych dodatkowo na 9 kwadratów o długości boków 0,333mm, 1 op. = 
100szt.” 
 
Pytanie 18 Dotyczy projektu umowy §2 ust. 3. Czy Zamawiający zgodzi się odstąpić od dostarczania 
instrukcji obsługi w odniesieniu do przedmiotu zamówienia z poz. 1 pakietu 8? Prośbę motywujemy tym, 
że jest to jednorazowy sprzęt laboratoryjny, który nie jest skomplikowany (probówki) i nie wymaga takich 
instrukcji. 
Odpowiedź:  
Zamawiający dla poz. 1 pakietu 8 nie wymaga dostarczenia instrukcji obsługi. 
 
Pytanie 19 Dotyczy projektu umowy §2 ust. 3. Prosimy o dodanie wyrażenia „jeśli dotyczy” po 
wyrażeniu „kartami charakterystyki”. Przedmiot pakietu 8 nie wymaga takich kart. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga dostarczenia kart charakterystyki dla substancji, dla których karta charakterystyki 
jest wymagana przepisami prawa.  
 
Pytanie 20 Dotyczy projektu umowy §4 ust. 1. Czy Zamawiający zdaje sobie sprawę, iż w świetle prawa, 
(Ustawa o dyscyplinie finansów publicznych, Kodeks Cywilny), czynność prawną, jaką jest składanie 
zamówień, może dokonywać jedynie Kierownik Jednostki, a zatem bez wskazania w umowie i 
upoważnienia osoby, która w Jego imieniu będzie składać zamówienie, zamówień telefonicznych może 
dokonać jedynie Kierownik Jednostki? Ponadto składanie zamówień drogą telefoniczną działa na 
niekorzyść obu Stron, ponieważ powoduje niepotrzebne nieporozumienia. Już sam fakt, ze Zamawiający 
zamierza potwierdzać zamówienia złożone telefonicznie faksem sprawia, że Wykonawca zawsze będzie 



                                                                    

4 

miał do czynienia z dwoma dokumentami (jeden- zamówienie spisane w trakcie rozmowy telefonicznej, a 
drugi to zamówienie przesłane ponownie w oryginale) dotyczącymi tego samego zamówienia i będzie się 
zastanawiał, czy są to 2 różne zamówienia, czy jedno i to samo. 
Pamiętajmy również, iż Ustawa Prawo zamówień publicznych nie dopuszcza formy porozumiewania się 
telefonicznego, zatem również korespondencja dotycząca umów przetargowych powinna odbywać się 
drogą pisemną. Czy wobec powyższego Zamawiający wykreśli zapis, iż składanie zamówień będzie 
następować drogą telefoniczną? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 21 Dotyczy projektu umowy §4 ust. 3. Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu 
dostaw do 5 dni roboczych? Prośba nasza jest podyktowana chęcią jak najlepszej optymalizacji procesu 
realizacji zamówień. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę. 
 
Pytanie 22 Dotyczy projektu umowy §4 ust. 7 i §5 ust. 9. Z uwagi specjalne ceny oferowane 
Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w 
przetargu, czy Zamawiający nie rozważy możliwości wprowadzenia zapisu: „Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 
20% wartości umowy”? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 23 Dotyczy projektu umowy §4 ust. 8. Powołując się na argumentację z Pytania 1 do §4 ust. 1 
prosimy o wykreślenie zapisu o zmianach dokonywanych telefonicznie. 
Jeśli Zamawiający nie zgadza się na wykreślenie zapisu o zmianach dokonywanych telefonicznie to 
prosimy o wykreślenie zapisu o potwierdzaniu tych zmian faksowo, elektronicznie. Każdorazowe 
przesyłanie przez Zamawiającego dokumentów o najdrobniejszej zmianie w zamówieniu już 
zmodyfikowanym w dyspozycji telefonicznej pogłębi chaos w realizacji zamówień. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 24 Dotyczy projektu umowy §5 ust. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu 
płatności z 60 dni na 30 dni liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury potwierdzającej dostawę 
towaru. 
Podtrzymując wymóg 60 dniowego terminu płatności tj. maksymalnego terminu dla podmiotu publicznego 
będącego podmiotem leczniczym wynikającego art. 8 ust. 2 Ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach 
zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. 2003 nr 139 poz. 1323), Zamawiający musi liczyć się z faktem, 
że konsekwencją uregulowania terminu płatności na bazie tej ustawy, będzie naliczanie przez wykonawcę, 
z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, równowartość kwoty 40 euro przeliczonych na 
złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego 
miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 25 Dotyczy projektu umowy §6 ust. 1 a). Prosimy o rozszerzenie zapisu „w terminie do 7 dni 
roboczych” o zapis „od otrzymania próbek reklamowanego towaru.  
Wykonawca, aby rozpatrzyć reklamację jakościową musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie 
podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Kluczowa jest możliwość zapoznania się z towarem przez 
Wykonawcę. Załatwienie reklamacji wymaga też spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne i 
dlatego prosimy o rozszerzenie zapisu. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. 
 
Pytanie 26 Dotyczy projektu umowy §6 ust. 1 b). Prosimy o zastąpienie słowa „kalendarzowych” słowem 
„roboczych”. W przypadku kilku dni świątecznych (np. weekend majowy, czy święta Bożonarodzeniowe) 
dostawa brakującego towaru może okazać się niemożliwa logistycznie. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 



                                                                    

5 

 
Pytanie 27 Dotyczy projektu umowy §6 ust. 3. Powołując się na argumentację z Pytania 1 do §4 ust. 1 
prosimy o wykreślenie zapisu o powiadamianiu telefonicznym. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 28 Dotyczy projektu umowy §6 ust. 4. Niniejszy ustęp jest powieleniem ustępu 1. Czy nie jest on 
zbędny? 
Odpowiedź:  
Nie, ust. 4 §6 projektu umowy nie jest powieleniem ustępu 1. 
 
Pytanie 29 Dotyczy projektu umowy §6 ust. 8. Prosimy o dodanie wyrażenia: „po wyczerpaniu drogi 
postępowania reklamacyjnego” po słowach: „…dostarczenia asortymentu niezgodnie z zamówieniem…”. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 30 Dotyczy projektu umowy §7 ust. 1 a). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie 
wysokości kary umownej do wysokości 5 % niezrealizowanej części liczonej od wartości umowy brutto, z 
uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?  
Wprawdzie nie istnieją przepisy ściśle regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu 
wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności, a nadto czynić 
zadość zasadom współżycia społecznego. Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej 
pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w 
stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają 
pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej przekracza wartość zapłaty należną 
Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej od wartości całej umowy jest wysoce 
niesprawiedliwe i narusza w/w zasady z uwagi na fakt, iż wartość ta jest wartością czysto teoretyczną i 
bardzo często różni się od faktycznej wartości wykonanej umowy. W tym miejscu należy przywołać treść 
art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w 
znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest 
rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych 
w momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne 
celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.    
Liczenie kar od wartości całej umowy jest w stosunku do wykonawcy działaniem niesprawiedliwym i na 
jego szkodę, gdyż wykonawca, który spóźnił się z dostawą o wartości np. 500 zł., będzie obciążony karą 
liczoną od wartości np. 50000 zł., a zatem niewspółmierną do przewinienia. To tak, jakby wykonawca 
liczył Zamawiającemu odsetki za nieterminowe płatności od wartości całej umowy, a nie od wartości 
nieuregulowanej w terminie faktury. Na taką sytuację Zamawiający nie wyraziłby zgody, dlaczego więc 
Wykonawca ma być obciążany karami liczonymi od całej wartości umowy tj. od wartości towarów 
dostarczonych w terminie + od towarów, na które jeszcze Zamawiający nie złożył zamówienia? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 31 Dotyczy projektu umowy §7 ust. 1 b), c). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie 
wysokości kary umownej do wysokości 0,5 % wartości brutto niezrealizowanej części dostawy za każdy 
dzień opóźnienia, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?  

Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu 
wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym 
samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej 
sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar. 

Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar 
umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie 
prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje 
się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. 
Nadto liczenie kary umownej w wysokości 5% całkowitej wartości brutto niezrealizowanej dostawy jest 
wysoce niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna wysokość odsetek, którą Zamawiający 
narzuca, może zostać uznana za świadczenie nienależne, dające w skali roku odpowiednio, 1825% wartości 
niedostarczonej/reklamowanej dostawy. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu 
cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik 
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może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. 
Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie gdy 
będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania 
tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.  
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgody na obniżenie kary umownej w §7 ust. 1 b), c) projektu umowy na 2% wartości 
brutto niezrealizowanej części dostawy za każdy dzień opóźnienia. 
 
Pytanie 32 Dotyczy projektu umowy §9 ust. 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości 
kary umownej do wysokości 5 % niezrealizowanej wartości umowy brutto, z uwagi na nieadekwatność ich 
wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?  
Wprawdzie nie istnieją przepisy ściśle regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu 
wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności, a nadto czynić 
zadość zasadom współżycia społecznego. Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej 
pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w 
stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają 
pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej przekracza wartość zapłaty należną 
Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej od wartości całej umowy jest wysoce 
niesprawiedliwe i narusza w/w zasady z uwagi na fakt, iż wartość ta jest wartością czysto teoretyczną i 
bardzo często różni się od faktycznej wartości wykonanej umowy. W tym miejscu należy przywołać treść 
art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w 
znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest 
rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych 
w momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne 
celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.    
Liczenie kar od wartości całej umowy jest w stosunku do wykonawcy działaniem niesprawiedliwym i na 
jego szkodę, gdyż wykonawca, który spóźnił się z dostawą o wartości np. 500 zł., będzie obciążony karą 
liczoną od wartości np. 50000 zł., a zatem niewspółmierną do przewinienia. To tak, jakby wykonawca 
liczył Zamawiającemu odsetki za nieterminowe płatności od wartości całej umowy, a nie od wartości 
nieuregulowanej w terminie faktury. Na taką sytuację Zamawiający nie wyraziłby zgody, dlaczego więc 
Wykonawca ma być obciążany karami liczonymi od całej wartości umowy tj. od wartości towarów 
dostarczonych w terminie + od towarów, na które jeszcze Zamawiający nie złożył zamówienia? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 33 Dotyczy projektu umowy §10. Prosimy o dodanie wyrażenia „bez zgody” po słowie 
”Zamawiający”. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 34 Dotyczy Pakietu 1. Czy Zamawiający wydzielić z Pakietu nr 1 pozycje nr 1, 2 do osobnego 
Pakietu? Wydzielenie pozycji i przeniesienie ich do osobnego pakietu umożliwi nam złożenie 
konkurencyjnej cenowo oferty. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z pakietu 1 poz. 3 do osobnego pakietu. 
W związku z powyższym pakiet 1 będzie zawierał następujące pozycje: 
Pakiet 1   

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Jedn. 
miary Ilość 

1 2 4 5 
Torebki papierowo – foliowe bez zakładki, zgrzewalne. Gramatura papieru 
70g/m2, dziewięciowarstwowa folia, grubość folii < 52 µm, wskaźniki 
chemiczne do pary wodnej, EO. Oznaczenia i wskaźniki umieszczone na 
papierze pod folią w obrębie zgrzewu fabrycznego, wszystkie oznaczenia 
poza przestrzenią załadowczą, nr serii, rozmiar i nr kat. podany na torebce, 
oznaczenie CE na torebce. W rozmiarach   
15 – 16 cm x 39 - 40 cm                                                                                                       1000 
20 – 21 cm x 25 - 26 cm                                                                                                        500 

1 20 – 21 cm x 39 - 40 cm                                                                                                 

szt. 

500 




