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Wykonawcy w postępowaniu  
nr 67/01/2022 

 
 
 

Dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. 
„Zakup wraz z dostawą produktów farmaceutycznych” Nr sprawy:  
67/01/2022 

   
 

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019r. 

Prawó zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r.  póz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej: 

„ustawą” informuje, że w dniu 03.02.2022r. wpłynęły pytania ód jednegó 

z wykónawców w póstępówaniu. Póniżej zamieszczam treść zapytań wraz z 

odpowiedziami. 

 

Pytanie nr 1 

Dó § 6 ust. 5 lit. a wzóru umówy. Czy Zamawiający wyrazi zgódę na zmianę póstanówień 

umówy §6 ust. 5 lit. a wzóru umówy w taki spósób, aby kara umówna zastrzeżóna na 

wypadek ópóźnienia w realizacji zamówienia była wyłącznie própórcjónalna dó 

wartóści pózycji (części) zamówienia zrealizówanej z ópóźnieniem - bez minimalnej, 

sztywnej kary, tj. 100,00 zł - i wynósiła 0,5% ód wartóści tej pózycji (części), za każdy 

dzień ópóźnienia? Wskazujemy przy tym, że wysókóść ww. kar umównych móżliwych 

dó naliczenia przez Zamawiającegó (zawsze minimum 100,00 zł) nie zóstaje uzależnióna 

ani ód realnej wartóści niezrealizówanej terminówó pózycji zamówienia, czy ód 

póniesiónej przez Zamawiającegó szkódy, ani też ód żadnych innych óbiektywnych 

czynników. W kónsekwencji, taki spósób naliczania budzi zastrzeżenia wykónawcy z 

uwagi na fakt, iż móże być ón dótknięty sankcją nieważnóści na pódstawie art. 353¹ 

Kodeksu cywilnego - ze względu na sprzecznóść z naturą stósunku zóbówiązaniówegó. 

Reasumując, ww. sankcje wynikające z própónówanej treści umówy nie spełniają 

zasadniczegó celu, dla któregó są wprówadzane i uwzględniają jedynie represyjną 

funkcję kary umównej. Mając na uwadze pówyższe, wykónawca wnósi ó zmianę 

wspómnianegó zapisu, aby był ón zgódny z reżimem prawa cywilnegó. 

 

Odpowiedź 

Kara umówna órzecznictwa i dóktryny móże być oznaczona kwotowo lub procentowo. 

Zamawiający ókreśleniem stałej stawki kary nie narusza art. 353(1) KC bowiem nie 

sprzeciwia się to postanowienie ani naturze stosunku prawnego (kara umówna móże 

być wyrażóna kwotowo i nie jest rażąco wygórówana) ani nie narusza zasad współżycia 

spółecznegó skóró wartóść zamówienia tó kilkaset  tysięcy złótych tó kara 100 zł za 
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dzień zwłóki (zawinióne działanie wykónawcy) nie jest karą niewspółmierną i 

wygórówaną a tym samym nie narusza zasad współżycia spółecznegó. Tym samym 

Zamawiający nie widzi podstaw do zmiany postanowienia. 

 

Pytanie nr 2 

Dó §6 ust. 5 lit. b wzóru umówy. Czy Zamawiający, biórąc pód uwagę argumentację 
zawartą w pytaniu nr 1, wyrazi zgódę na zmianę wymiaru kary umównej zastrzez ónej w 
§6 ust. 5 lit. b wzóru umówy, dó wysókós ci 0,5% wartós ci reklamówanegó tówaru za 
kaz dy dzien  ópó z nienia? 
 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgódy na zmianę. Uzasadnienie zawiera ódpówiedź na pytanie 

nr 1. 

 

Pytanie nr 3 

Dó § 6 ust. 5 lit. c wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgódę na zmniejszenie kary 

umównej zastrzeżónej w §6 ust. 5 lit. c wzóru umówy dó wysókóści 10% wartóści bruttó 

asórtymentu niedóstarczónegó w terminie 9 dni ód daty złóżenia zamówienia? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający na podstawie art. 286 ust.1 ustawy módyfikuje treść SWZ w zakresie § 6 

ust. 5 lit. c) wzóru umówy w ten spósób, że otrzymuje on brzmienie:  

„c) w razie niedostarczenia przedmiotu umowy w terminie do 9 dni od daty złożenia 

zamówienia - 10 % ceny zawierającej podatek VAT, obliczonej na podstawie załącznika nr 

1 do niniejszej umowy w zakresie niedostarczonego zgodnie z zamówieniem asortymentu”.  

 

Wyjaśnienia treści SWZ wraz z dókónaną módyfikacją § 6 ust. 5 lit. c) wzoru umowy 

stanówią integralną część SWZ. Pózóstałe póstanówienia SWZ i załączników w tym 

termin składania i ótwarcia ófert nie ulegają zmianie. 

 
 

 
 
 
Z pówaz aniem 
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