
Odpowiedzi na zapytanie 13

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/ /2020 Data: 04.11.2020 r.

Dotyczy:  przetargu  nieograniczonego  na  „Dostawę sprzętu  medycznego  jednorazowego
użytku na potrzeby ”Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o.” Znak postępowania 3551/2020.

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1843 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji  istotnych
warunków zamówienia  wraz  z  wyjaśnieniami.  W przedmiotowym postępowaniu  wpłynęły  następujące
pytania:

Pytanie Nr 1 dot. Pakietu 38
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji od 1 do 12 i utworzenie oddzielnego pakietu. Pozwoli to na
złożenie  ważnej  oferty  cenowej  wykonawcom  specjalizującym  się  w  sprzedaży  pojemników
histopatologicznych.
Odpowiedź: Nie.

Pytanie Nr 2 dot. Pakietu 38 poz. 2
Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  pojemnika  do  pakowania  wycinków  histopatologicznych,
plastikowego, o pojemności 520 ml z pokrywą szczelnie zamykaną na wcisk, o średnicy wlotu 9,4 cm.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie Nr 3 dot. Pakietu 38 poz. 3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika do pakowania wycinków histopatologicznych, 
plastikowego, o pojemności 1,2 L z pokrywą szczelnie zamykaną na wcisk. Średnica wlotu zgodna z 
SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie Nr 4 dot. Pakietu 38 poz. 4
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika o pojemności 2,3 L. Pozostałe parametry zgodnie z 
SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie Nr 5 dot. Pakietu 38 poz. 5
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika do pakowania wycinków histopatologicznych, 
okrągłego, plastikowego, o pojemności 3,4 L, o średnicy wlotu 20,2 cm.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie Nr 6 dot. Pakietu 38 poz. 6
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika o pojemności 5,6 L. Pozostałe parametry zgodnie z 
SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie Nr 7 dot. Pakietu 38 poz. 7
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika o pojemności 10,6 L. Pozostałe parametry zgodnie z 
SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.



Pytanie Nr 8 dot. Pakietu 38 poz. 8
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika z nakrętką i gwintem do badań histopatologicznych
o pojemności 15 ml.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie Nr 9 dot. Załącznika nr 5 do SIWZ Projektu Umowy
Czy prawidłowo Wykonawca rozumie „dni robocze”, o których mowa m. in. w § 3 ust. 4 wzoru umowy oraz
SIZW, jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy ? 
Odpowiedź: Tak.

Pytanie Nr 10 dot SIWZ
Czy  Zamawiający  może  zadeklarować,  iż  minimalna  wartość  jednostkowego  zamówienia  będzie  nie
niższa niż  150 zł  netto? Wykonawca wskazuje,  iż  określony  w ten sposób próg minimalnej  wartości
zamówienia ma wpływ na właściwe dokonanie wyceny oferty z uwagi na ewentualne koszty dostaw, oraz
uwzględnia czynniki ekologiczne, takie jak ograniczenie liczby opakowań, ilości listów przewozowych i
faktur w formie papierowej. 
Odpowiedź: Nie.

Pytanie Nr 11 dot. Załącznika nr  5 do SIWZ Projektu Umowy
Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisów §5  wzoru umowy w ten sposób, że kara umowna
będzie  naliczana  od  wartości  netto  a  nie  brutto.  Podatek  VAT jako  należność  publicznoprawna  jest
odprowadzany  przez  Wykonawcę  do  urzędu  skarbowego  i  nie  prowadzi  do  powstania  po  stronie
Wykonawcy jakiegokolwiek przysporzenia majątkowego.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie Nr 12 dot. Załącznika nr 5 do SIWZ Projektu Umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna naliczona w oparciu o zapis §5 wzoru umowy nie
przekroczyła poziomu 15% wartości  netto niezrealizowanej części zamówienia cząstkowego, a łączna
suma kar umownych nie przekroczyła poziomu 20% wartości netto umowy?
Wykonawca zwraca uwagę, iż w świetle orzecznictwa, a także wyjaśnień umieszczonych na stronach
Urzędu Zamówień Publicznych,  za karę rażąco wygórowaną, nieproporcjonalną i  nie spełniającą swej
kompensacyjnej  funkcji  należy  uznać  karę  w sytuacji,  w której  równa się  ona bądź  jest  zbliżona  do
wysokości  wykonanego  z  opóźnieniem  zobowiązania.  Wprowadzenie  limitu  zgodnie  z  powyższą
propozycją pozwoli uniknąć takiej sytuacji. 
Wykonawca nadmienia, iż klauzula przewidująca kary umowne o wygórowanym została uznana przez
Urząd  Zamówień  Publicznych  za  klauzulę  kontrowersyjną,  naruszająca  równowagę  stron  w  sposób
nadmierny,  a „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem
przyznającym  mu  korzyść  majątkową  w  istotny  sposób  przekraczającą  wysokość  poniesionej  przez
wierzyciela szkody” (wyrok SN z dn. 24 stycznia 2014 r., sygn. I CSK 124/13).
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 13 dot. Załącznika nr 5 do SIWZ Projektu Umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kary umowne przewidziane w:
a) §5  ust. 1 lit. a wzoru umowy została obniżona do poziomu 1 %;
b) §5 ust. 1 lit. b wzoru umowy została obniżona do poziomu 10%;
c) §5 ust. 1 lit. b była naliczana od wartości netto niezrealizowanej części umowy, w zakresie której
nastąpiło odstąpienie?
Wykonawca wskazuje,  iż  zgodnie z obowiązującymi zasadami prawa i  przyjętym orzecznictwem kara
umowna  nie  może  pozostawać  w  dysproporcji,  być  nieproporcjonalna  w  stosunku  do  wielkości
realizowanej części zamówienia. Uznany jest pogląd, że o rażącym wygórowaniu kary umownej świadczy



stosunek, w jakim do siebie pozostają dochodzona kara umowna i spełnione z opóźnieniem świadczenie.
Ponadto Wykonawca zwraca uwagę, że w doktrynie i orzecznictwie uznaje się, że w sytuacji, gdy kara
umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, można ją
uważać za rażąco wygórowaną. W wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 28 listopada 2013
roku (I ACa 539/13) podniesiono, że w orzecznictwie Sądu Najwyższego uznaje się za miernik oceny
wysokości  kary  umownej  stosunek  między  wysokością  kary  umownej  a  wartością  wykonanego  z
opóźnieniem  zobowiązania.   Wykonawca  zwraca  także  uwagę,  iż  zapisy  projektu  umowy  winny
przewidywać kary umowne w adekwatnej wysokości do odszkodowania, które mogłoby być dochodzone
na  zasadach  ogólnych.  Kara  umowna  jest  instytucją,  która  ma  pełnić  przede  wszystkim  funkcję
kompensacyjną.  Obowiązujące  zasady  prawa  wskazują  na  przesłanki  przesądzające  o  rażącym
wygórowaniu kary umownej zwłaszcza w okolicznościach, gdy wierzyciel nie poniósł żadnej szkody albo
poniósł szkodę nieznaczną wskutek niewykonania umowy. Do sytuacji rażąco wygórowanej kary może
dojść  już na etapie samych zapisów umownych,  jak  również poprzez ich zastosowanie  w konkretnej
sytuacji.  Nie  powinno  dochodzić  już  na  etapie  samych  zapisów  umownych  do  sytuacji,  w  których
zastrzeżona  kara  umowna  będzie  rażąco  wygórowana.  Zgodnie  z  wyrokiem  Sądu  Apelacyjnego  w
Szczecinie z dnia 24 kwietnia 2014 r. (I ACa 26/14) oceny, czy kara w danym przypadku jest rażąco
wygórowana  dokonuje  się  w  kontekście  całokształtu  okoliczności  sprawy,  uwzględniając  przedmiot
umowy, okoliczności, na jakie kara umowna została zastrzeżona, cel tej kary, sposób jej ukształtowania,
okoliczności,  w jakich doszło do sytuacji  uzasadniającej  naliczenia kary,  wagę i  zakres nienależytego
wykonania umowy, stopień winy, charakter negatywnych skutków dla drugiej strony.
Przykładem takiej  rażącej dysproporcji  jest  naliczanie kary także od wartości  zrealizowanej już części
umowy, w zakresie której Zamawiający nie poniósł żadnej szkody, bądź ustalania mechanizmu naliczania
kary w taki sposób, który może prowadzić do sytuacji, w której wysokość kary umownej za jeden dzień
opóźnienia jest wyższa od wartości danego świadczenia, czy też wysokość kary umownej za nienależyte
spełnienie  świadczenia  ubocznego  (postępowanie  reklamacyjne)  jest  taka  sama  jak  w  przypadku
nienależytego spełnienia świadczenia głównego.
Nieuwzględnienie  powyższych  okoliczności  przy  definiowaniu  kar  umownych  może  prowadzić  w
następstwie  zastosowania  wadliwych  zapisów  umowy  do  bezpodstawnego  wzbogacenia  się  strony
żądającej ich zapłaty.
Wykonawca nadmienia,  iż klauzula przewidująca kary umowne o wygórowanym została wskazana na
stronach Urzędu Zamówień Publicznych jako klauzula kontrowersyjna, naruszająca równowagę stron w
sposób  nadmierny,   bowiem  „kara  umowna  nie  może  być  instrumentem  służącym  wzbogaceniu
wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość
poniesionej przez wierzyciela szkody” (wyrok SN z dn. 24 stycznia 2014 r., sygn. I CSK 124/13). 
(https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0012/41313/Lista-klauzul-naruszajacych-rownowage-
kontraktowa-w-sposob-nadmierny.pdf).
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 14 dot. Załącznika nr 5 do SIWZ Projektu Umowy
Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę na dodanie  do wzoru umowy klauzuli  wyłączającej  odpowiedzialność
Stron na wypadek wystąpienia tzw. siły wyższej?
Wykonawca proponuje następującą treść ww. klauzuli: „Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za
nienależyte wykonanie lub  niewykonanie  Umowy w takim zakresie,  w jakim zostało  to spowodowane
działaniem siły  wyższej.  Przez  siłę  wyższą rozumie się  zdarzenia  zewnętrzne,  niezależne od Stron i
niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: kataklizmy lub analogiczne zdarzenia wywołane
przez siły naturalne,  wojnę,  strajki,  ataki  terrorystyczne, zdarzenia medyczne i  epidemiologiczne,  inne
zdarzenia  losowe,  działania  producentów,  gwałtowną  dekoniunkturę,  inne  nieprzewidziane  zdarzenia
polityczne,  w  tym akty  władzy  państwowej,  akty  organów unijnych,  a  także  okoliczności  związane  z
wystąpieniem COVID-19, które wpływają w jakikolwiek sposób na należyte wykonanie umowy.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0012/41313/Lista-klauzul-naruszajacych-rownowage-kontraktowa-w-sposob-nadmierny.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0012/41313/Lista-klauzul-naruszajacych-rownowage-kontraktowa-w-sposob-nadmierny.pdf


Pytanie Nr 15 dot. Załącznika nr 5 do SIWZ Projektu Umowy
Czy uwzględniając zasadę równości stron umowy, Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu
umożliwiającego rozwiązanie umowy z inicjatywy Wykonawcy?
Wykonawca proponuje następujące brzmienie zapisu: „Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy bez
wyznaczenia  terminu  dodatkowego  i  bez  obowiązku  zapłaty  kar  umownych  lub  odszkodowania  gdy
Zamawiający dokonał płatności należnego Wykonawcy wynagrodzenia z opóźnieniem przekraczającym 7
dni  kalendarzowych.  Uprawnienie  może  zostać  zrealizowane  w  terminie  30  dni  od  dnia  powzięcia
wiadomości o ww. okolicznościach. W takim przypadku Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w
wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.” 
Odpowiedź:  Zamawiający  nie  wyraża  zgody.  Jedynie  zgodnie  z  projektem  umowy  na  mocy
porozumienia stron.

Pytanie Nr 16 dot. Załącznika nr 5 do SIWZ Projektu Umowy
W  nawiązaniu  do  sposobu  określenia  terminu  realizacji  dostaw  (§3  ust.  4)  oraz  postępowania
reklamacyjnego (§7) Wykonawca zwraca się z prośbą, aby termin wskazany w §5 ust. 2 in fine wzoru
umowy  również  został  zdefiniowany  w  dniach  roboczych.  Powyższe  zapewni  spójność  unormowań
przyjętych w umowie.
Odpowiedź:  Termin  wskazany  w  §5  ust.  2  Załącznika  nr  5  do  SIWZ  Projektu  Umowy  jest
zdefiniowany w dniach roboczych.

Pytanie nr 17 dot. Załącznika nr 5 do SIWZ Projektu Umowy
W nawiązaniu  do zapisu §10 wzoru umowy Wykonawca zwraca się  z  prośbą o dopuszczenie  przez
Zamawiającego możliwości zmiany umowy: (a) w zakresie terminu wykonania umowy także z przyczyn
leżących po stronie producenta/dostawcy dostarczanego asortymentu; (b) w zakresie sposobu spełnienia
świadczenia  także  w  przypadku  czasowego  braku  produktów  na  rynku  (np.  czasowe  zaprzestanie
produkcji,  brak  niezbędnych  komponentów,  surowców  utrudniających  bieżącą  produkcję).  W  takich
sytuacjach istniałaby możliwość, po uprzedniej akceptacji ze strony Zamawiającego, zastąpienia produktu
deficytowego  produktem  równoważnym.  Wykonawca  wskazuje,  iż  umowa  będzie  wykonywana  w
dłuższym  przedziale  czasu,  i  ewentualne  zmiany  w  zakresie  dostępnego  na  rynku  asortymentu  są
nieuniknione.  Wprowadzenie  odpowiednich  klauzul  adaptacyjnych  umożliwi  Stronom  prawidłową
realizację umowy.
Odpowiedź:  Modyfikacja  Nr  1   z  dn.  04.11.2020 r.  Załącznika nr  5  do  SIWZ Projekt  Umowy w
zakresie  § 3 : W sytuacjach braku dostępności przedmiotu umowy, po uprzedniej akceptacji ze
strony  Zamawiającego,  możliwość  dostarczania  Zamawiającemu  produktu  deficytowego
produktem równoważnym.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi
 i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SIWZ.

           Z poważaniem


