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Wałbrzych, dnia 30.09.2019r.
DZPZ-530-Zp/45/PN-43/19

Wykonawcy – wszyscy
Dotyczy: Dostawy materiałów medycznych i płynów infuzyjnych do pracowni cytostatycznej, szkiełek
mikroskopowych, układu oddechowego, wózka - Zp/45/PN-43/19.
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1
i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.
Pytanie 1, dot. pakietu nr 3 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści jako urządzenie równoważne adapter typu Luer lock męski, pozwalający na
zmianę każdego standardowego portu żeńskiego w element systemu zamkniętego, umożliwiający
bezpieczne podanie leku ze strzykawki dożylnie, do cewnika i do innych punktów dostępu. Posiada
dźwiękowe połączenie „click” z kompatybilnym adapterem strzykawki, z możliwością przecierania
alkoholem po użyciu. Niewielki rozmiar ułatwia podawanie leku, produkt bez lateksu i DEHP,
sterylny, pakowany pojedynczo. Urządzenie umożliwiające transfer leku do 10 podań.
Element jest częścią systemu zamkniętego posiadającego kod ONB, wydanego przez FDA.
Opakowanie zbiorcze 100 szt.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, element nie kompatybilny z pozycją nr 3 w pakiecie 3.
Pytanie 2, dot. pakietu nr 3 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści jako równoważny przyrząd na strzykawkę/adapter strzykawki pasujący do
wszystkich powszechnie używanych strzykawek z zakończeniem Luer Lock. Zestawienie adaptera
strzykawki z powszechnie dostępnymi strzykawkami Luer Lock gwarantuje powstanie szczelnego
połączenia umożliwiającego pobranie roztworu leku cytostatycznego z fiolki w systemie zamkniętym
CSTD potwierdzonym kodem ONB/FDA, umożliwiający bezpieczne przeniesienie w strzykawce i
podania do worka /butelki plastikowej z płynem infuzyjnym, podanie w miejsce wkłucia i.v. lub przez
adapter dopęcherzowo. Przyrząd wyposażony w dźwiękowy sygnał „click” potwierdzający
bezpieczeństwo połączenia z pozostałymi elementami w systemie zamkniętym potwierdzonym
kodem ONB, posiadający zabezpieczoną igłę o średnicy 16 G, koreczek zabezpieczający w komplecie,
przyrząd całkowicie zabezpiecza przed przypadkowym zakłuciem się, kompatybilny z poz.1,3, wyrób
sterylny, pakowany oddzielnie , wolny od lateksu i DEHP, kompatybilny z lekami cytostatycznymi.
Element jest częścią systemu zamkniętego posiadającego kod ONB, wydanego przez FDA
Opakowanie zbiorcze 50szt.
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Odp. Zamawiający nie dopuszcza, element nie kompatybilny z pozycją nr 3 w pakiecie 3.
Pytanie 3, dot. pakietu nr 3 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści jako równoważne urządzenie do pobierania leku z fiolki w bezpiecznym
systemie zamkniętym z certyfikatem CE i kodem ONB/FDA (potwierdzającym rejestrację jako
system zamknięty CSTD), umożliwiające rozpuszczenie liofilizowanego leku oraz pobieranie
roztworu z fiolki do strzykawki, wyrównujące różnicę ciśnień wewnątrz fiolki do dowolnej wartości
przez system filtrów Toxi -Guard – aktywowany filtr węglowy -adsorbujący związki organiczne przed
wydostaniem się na zewnątrz fiolki + filtr hydrofobowy chroniący zawartość fiolki przed
zanieczyszczeniami z zewnątrz wbudowanymi w adapterze. Adapter z ostrzem bezigłowym na fiolkę
o średnicy korka 20 mm, (pakowany razem z konwerterem na fiolki o średnicy 13 mm), przyrząd
wyposażony w dźwiękowy sygnał „click” potwierdzający bezpieczeństwo połączenia z adapterem
strzykawki, oraz adaptera z fiolką przyrząd całkowicie zabezpiecza przed wyciekiem oraz
uwalnianiem aerozoli, oparów niebezpiecznych substancji –potwierdzone badaniami klinicznymi
zatwierdzonymi przez NIOSH z lekami cytostatycznymi, urządzenie kompatybilne z adapterem z poz.
2, wyrób sterylny, pakowany po 1 szt, wolny od lateksu i DEHP, kompatybilny z lekami
cytostatycznymi?
Element jest częścią systemu zamkniętego posiadającego kod ONB, wydanego przez FDA.
Opakowanie zbiorcze 50 szt.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga aby element posiadał rozszerzająca
się komorę zewnętrzną pochłaniającą wydobywające się aerozole.
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Pytanie 4, dot. pakietu nr 16
Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach zewnętrznych 204x80 cm?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga wózek o wymiarach zewnętrznych
200-210 x 65-70cm.
Pytanie 5, dot. pakietu nr 16
Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości leża 650mm?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 6, dot. pakietu nr 16
Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją wysokości leża w zakresie 56-96cm?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga wózek z regulacją wysokości leża
45-85cm.
Pytanie 7, dot. pakietu nr 16
Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją oparcia pleców: 30o +/- 3o?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 8, dot. pakietu nr 16
Czy Zamawiający dopuści wózek o masie 70kg +/- 3kg?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 9, dot. pakietu nr 6 poz. 1
Czy zamawiający dopuści aparat do infuzji grawitacyjnych z drenem o długości 210cm, pozostałe
parametry zgodne z SIWZ?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga długość drenu 180 cm.
Pytanie 10, dot. pakietu nr 8 poz. 1
Czy zamawiający dopuści jednorazową półmaskę filtrującą, w kolorze białym z graficznym
oznaczeniem poziomu ochrony, od wewnętrznej strony funkcję uszczelniającą pełni piankowa
wkładka w okolicy nosa, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga aby maska wewnątrz była otoczona
gumowym uszczelnieniem.
Pytanie 11, dot. pakietu nr 8 poz. 2
Czy zamawiający dopuści jako równoważny jałowy fartuch do przygotowywania cytostatyków
wykonany z włókniny SMS TNT o gramaturze min. 50g/m², bawełniane mankiety, foliowany przód i
rękawy stanowiące barierę, zgodne z wymaganiami normy EN 14126:2004, EN 14605:2009
(Chlorowodorek doksorubicyny - klasa 6, Chlorowodorek daunorubicyny - klasa 6, Siarczan
Winkrystyny - klasa 6, Karmustyna – klasa 6, Monohydrat cyklofosfamidu - klasa 6, Fluorouracyl Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
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klasa 6), wyniki badań przedstawione na każdym opakowaniu jednostkowym. Sposób wiązania
skrzyżowany za pomocą troków. Zarejestrowane jako Środek Ochrony Indywidualnej w kategorii III.
Dostępny rozmiar: S, M, L, XL, XXL. Opakowanie typu papier/ folia?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga fartuch do przygotowywania
cytostatyków wykonany z włókniny trójwarstwowej SFS o gramaturze 81g/m².
Pytanie 12, dot. pakietu nr 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 1 pozycji 3, co pozwoli na przystąpienie do
nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów, a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo
oferty?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu nr 1 pozycji 3.
Pytanie 13, dot. pakietu nr 7
Czy nie nastąpiła omyłka pisarska z uwagi na to, że liczba pozycji pakietu nie zgadza się z nr pozycji
w zapisach wymagań dotyczących ww. pakietu?
Odp. Tak.
Pytanie 14, dot. pakietu nr 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worków posiadających następującą wolną przestrzeń
do dostrzyknięć:
Poz. 1 – 50ml
Poz. 2, 5 - 75ml
Poz. 3, 6 – 150ml
Poz. 4 – 150ml
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 15, dot. projektu umowy § 4 ust. 3
Dotyczy § 4 ust. 3 umowy (załącznik nr 3a): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie umowy
o zwrot "jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy, w sobotę lub poza godzinami pracy apteki
szpitalnej dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie”?
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w zakresie § 4 ust. 3.
Pytanie 16, dot. projektu umowy § 4 ust. 7
Dotyczy § 4 ust. 7 umowy (załącznik nr 3a): Czy Zamawiający wydłuży termin do rozpatrzenia
reklamacji przez Wykonawcę do 14 dni roboczych? Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z
uwzględnieniem np. wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki bądź zbadania jakościowo
wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego
w krótszym czasie jest niemożliwe
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w zakresie § 4 ust. 7.
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Pytanie 17, dot. projektu umowy § 5 ust. 1
Dotyczy § 5 ustęp 1 umowy (załącznik nr 3a). Czy Zamawiający zaakceptuje faktury wystawione
przez wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami i przesłane w formie elektronicznej, w
formacie PDF, co jest zgodne z zapisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu
udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1528)
oraz ustawy z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (DzU nr 54, poz. 535 ze zm.)? Prosimy o
podanie adresu poczty elektronicznej Zamawiającego, na który powinny być przesyłane faktury
wykonawcy.
Odp. Tak, faktury@zdrowie.walbrzych.pl.
Pytanie 18, dot. pakietu nr 4 poz. 1
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu Państwa zgoda
pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na pozostały asortyment.
Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 1 pakietu 4 do osobnego pakietu.
Pytanie 19, dot. pakietu nr 4 poz. 2-7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na strzykawki, których tłok jest wykonany z polietylenu a cylinder z
polipropylenu.
Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga strzykawki trzyczęściowej 3
ml - wykonanej z polipropylenu.
Pytanie 20, dot. pakietu nr 4 poz. 3-7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na strzykawki z rozszerzoną skalą.
Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na strzykawki z rozszerzona skalą.
Pytanie 21, dot. pakietu nr 4 poz. 5-7
Czy Zamawiający wyraża zgodę na przeliczenie w formularzu asortymentowo- cenowym na
opakowania po 50 szt.
Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 22, dot. pakietu nr 5 poz. 2
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu Państwa zgoda
pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na pozostały asortyment.
Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 2 pakietu 5 do osobnego pakietu.
Pytanie 23, dot. pakietu nr 5 poz. 1 i 3
Czy Zamawiający wyraża zgodę na przeliczenie w formularzu asortymentowo- cenowym na
opakowania po 100 szt.
Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
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Pytanie 24, dot. pakietu nr 4 poz. 1
Czy Zamawiający strzykawki trzyczęściowe z polipropylenu, rozmiar strzykawki 3ml, spełniające
pozostałe wymagania SIWZ?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga rozmiar strzykawki 1ml.
Pytanie 25, dot. pakietu nr 4 poz. 5
Czy Zamawiający strzykawki trzyczęściowe ze skalą dokładniejszą co 0,5ml?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 26, dot. pakietu nr 4 poz. 5 i 6
Czy Zamawiający strzykawki trzyczęściowe w op.a’50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej
ilości?
Odp. Tak.
Pytanie 27, dot. pakietu nr 4 poz. 7
Czy Zamawiający strzykawki trzyczęściowe w op.a’25szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej
ilości?
Odp. Tak.
Pytanie 28, dot. pakietu nr 5 poz. 1
Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 29, dot. pakietu nr 5 poz. 3
Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 30, dot. pakietu nr 5 poz. 3
Czy zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia
szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie,
zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga koreczki z trzpieniem poniżej
zewnętrznej krawędzi.
Pytanie 31, dot. pakietu nr 13 poz. 1
Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.
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Pytanie 32, dot. pakietu nr 13 poz. 2-4
Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 33, dot. pakietu nr 13, 14
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie w pakiecie 13 i 14 ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z
dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?
Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie
cen z dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena
jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną, zwracamy
uwagę, że sam Zamawiający w tych pakietach oczekuje podania ceny za 1 sztukę, a zwracamy uwagę,
że szkiełka są sprzedawane w opakowaniach zbiorczych.
Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 34, dot. pakietu nr 13, 14
Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką
możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu
przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych
dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą
towar dla Zamawiającego.
Odp. Tak, Zamawiający przewiduje możliwość przekazywania opiekunowi handlowemu
przewidywalnego harmonogramu oczekiwanych dostaw kwartalnie.
Pytanie 35, dot. pakietu nr 13, 14
Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie
mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie
ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zapewnieniem przestrzegania
zasady uczciwej konkurencji będzie określenie przez Zamawiającego gwarantowanego poziomu
zamówienia publicznego, który zostanie na pewno zrealizowany. Jak wskazano w Wyroku KIO z
dnia 27 grudnia 2011 roku (KIO 2649/11): „Zamawiający powinien opisać przedmiot zamówienia w
taki sposób, aby wykonawcy nie mieli wątpliwości, jakie usługi, dostawy, roboty budowlane należy
wykonać i jaki będzie ich zakres, tak aby spełniały oczekiwania Zamawiającego, a z drugiej strony aby
wykonawcy mogli w sposób prawidłowy dokonać wyceny złożonych ofert (…)
Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010
r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego
określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z
tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów
oraz w wyroku z dnia 3.10.2014 r., KIO 1944/14: „Dla zapewnienia uczciwej konkurencji przy
kalkulowaniu ceny oferty konieczne jest określenie w sposób precyzyjny zakresu, jakiego prawo opcji
dotyczy, oraz wskazanie tej części zamówienia, która będzie realizowana na pewno, oraz tej części,
której realizacja będzie uzależniona od decyzji zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji”.
W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można
zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod
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względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o
zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.
Odp. Realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z zawartą umową.
Pytanie 36, dot. pakietu nr 13, 14
Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed
rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania
umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego
wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków
rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o
wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniającego wcześniejsze wezwanie Wykonawcy
do należytego wykonania umowy.
Odp. Na podstawie art. 38 ustawy Pzp Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień
dotyczących treści SIWZ. W/w art. Ustawy Pzp nie zawiera formuły współtworzenia zapisów
SIWZ przez Wykonawcę. W związku z powyższym sugestie co do zmiany treści SIWZ nie
zawierające pytań lub prośby o wyjaśnienie zapisów specyfikacji, nie mogą być przez
Zamawiającego rozpatrywane.
Pytanie 37, dot. pakietu nr 13, 14
Prosimy o modyfikację zapisów § 8 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od
wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest
zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do
ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania
zamówienia.
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w zakresie § 8.
Pytanie 38, dot. pakietu nr 13, 14
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o modyfikację formularza cenowego poprzez dodanie
również „numeru katalogowego” oferowanego asortymentu. Wskazanie numeru katalogowego wraz z
producentem jednoznacznie określa, jaki produkt jest oferowany przez Wykonawcę, a tym samym
pozwala Zamawiającemu na egzekwowanie właściwego wykonywania umowy przez Wykonawców –
daje Zamawiającemu również gwarancję, że podczas wykonywania umowy produkt nie zostanie
zastąpiony zamiennikiem o gorszej, jakości, jak i pozwoli już na etapie badania oferty stwierdzić, że
został zaoferowany wymagany asortyment.
Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 39, dot. pakietu nr 13, 14
Dotyczy wzoru umowy
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż
„Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia
jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?
Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań,
ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie
minimalnej wartości zamówienia w kwocie 150 zł.
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Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 40
W związku z obecnie (od 18.04.2019r) obowiązującymi przepisami pozwalającymi na stosowanie
faktur elektronicznych (art. 2 pkt 32 oraz art. 106n ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług) oraz planowanym w sierpniu br. upowszechnieniem stosowania elektronicznego
fakturowania w zamówieniach publicznych dzięki obowiązkowi przyjmowania e-faktur przez
Zamawiających (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z 16 kwietnia 2014 r. w
sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych), zwracamy się z prośbą o
wskazanie w umowie w §5. adresu e-mail, na który Wykonawca może przesyłać fakturę w formie
elektronicznej.
Odp. Adres: faktury@zdrowie.walbrzych.pl.
Pytanie nr 41
Zgodnie ze wzorem umowy może dochodzić do sytuacji podwójnego ukarania wykonawcy:
a) 1 % wartości niewykonanej dostawy- za każdy dzień opóźnienia w dostawie bieżącej towaru ;
b) 10 % wartości od niezrealizowanej części umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez
Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
oraz równocześnie z tych samych powodów Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz
Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% wartości niewykonanej umowy –w przypadku
rozwiązania umowy przez Zamawiającego bądź przez Wykonawcę z winy Zamawiającego.
Wskazane regulacje stanowią o nieuprawnionej kumulacji kar umownych na etapie zapisów
umownych za wystąpienie tych samych okoliczności, natomiast zgodnie z przepisami prawa i
orzecznictwem, w którym przyjmuje się, że sytuacja taka jest niedopuszczalna (uchwała SN z dnia 16
stycznia 1984 roku, III CZP 70/83 oraz Wyrok SN z dnia 28 stycznia 2011 r., I CSK 315/10)
obciążenie dwukrotna karą umowną za tę samą okoliczność przejawiającą się w nienależytym
wykonaniu zobowiązania uznać należy za sprzeczne z naturą odpowiedzialności odszkodowawczej
(art. 3531 w zw. Z art. 361 § 1 i 2 w zw. Z art. 483 § 1 KC). Odpowiedzialność odszkodowawcza
służyć ma wyrównaniu szkody a nie wzbogaceniu się uprawnionego. W Wyroku SN z dnia 28
stycznia 2011 roku, I CSK 315/10 wskazano:. (…) nie jest możliwe kumulowanie kary umownej
przewidzianej za nienależyte wykonanie zobowiązania, np. wykonanie ze zwłoką, z karą umowną za
niewykonanie tego samego zobowiązania.
Zwracamy się z wnioskiem, aby zapisy wzoru umowy zostały tak ukształtowane, aby nie
doprowadzały do sytuacji podwójnego ukarania wykonawcy w danych okolicznościach. Ponadto
zwracamy się z prośbą o obniżenie wysokości kar umownych tak aby nie były one zbyt wygórowane.
Odp. Na podstawie art. 38 ustawy Pzp Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień
dotyczących treści SIWZ. W/w art. Ustawy Pzp nie zawiera formuły współtworzenia zapisów
SIWZ przez Wykonawcę. W związku z powyższym sugestie co do zmiany treści SIWZ nie
zawierające pytań lub prośby o wyjaśnienie zapisów specyfikacji, nie mogą być przez
Zamawiającego rozpatrywane.
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