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Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W związku ze skierowanymi zapytaniami dotyczącymi  dostawy artykułów spożywczych,  Zamawiający 
udziela odpowiedzi:

Pytanie 1: Normy współżycia społecznego i zasada równości stron zawarta w Kodeksie Cywilnym 
do  którego  odwołuje  się  art.  14  ustawy  Pzp  mówią  iż  strony  postępowania  są  równe.  Czy 
Zamawiający dopuści w związku z tym do zmian w projekcie umowy w § 8 na następujące:
„Zamawiający i Wykonawca mają  prawo do rozwiązania niniejszej umowy z ważnych powodów z  
zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.”
ODP:  Zamawiający wyraża zgodę  na zmianę  zapisów SIWZ i § 8 otrzymuje następujące 
brzmienie:„Zamawiający i Wykonawca mają  prawo do rozwiązania niniejszej umowy z ważnych  
powodów  z  zachowaniem  jednomiesięcznego  okresu  wypowiedzenia  ze  skutkiem  na  koniec  
miesiąca.” .

Pytanie 2: Normy współżycia społecznego i zasada równości stron zawarta w Kodeksie Cywilnym 
do  którego  odwołuje  się  art.  14  ustawy  Pzp  mówią  iż  strony  postępowania  są  równe.  Czy 
Zamawiający dopuści w związku z tym do zmian w projekcie umowy w § 9 na następujące:
„1. Strony postanawiają, że formę odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) w wysokości 50 zł - za każdy dzień zwłoki w dostawie towaru lub w wypełnieniu
obowiązków przewidzianych w § 5 w przypadku, gdy wartość wynagrodzenia
określonego w §4 ust. 1 umowy wynosi do 2 000 zł,
2) w wysokości 100 zł - za każdy dzień zwłoki w dostawie towaru lub w wypełnieniu
obowiązków przewidzianych w § 5 w przypadku, gdy wartość wynagrodzenia określonego
w § 4 ust. 1 umowy wynosi powyżej 2 000 zł do 10 000 zł,
3) w wysokości 200 zł - za każdy dzień zwłoki w dostawie towaru lub w wypełnieniu
obowiązków przewidzianych w § 5 w przypadku, gdy wartość wynagrodzenia określonego
w § 4 ust. 1 umowy wynosi powyżej 10 000 zł,
4) wysokości 5 % wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy - w razie
odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego wskutek okoliczności za
które odpowiada Wykonawca 
 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
1) w wysokości 50 zł - za każdy dzień zwłoki powyżej 7 dni w  zapłacie za towar w przypadku, gdy 
wartość wynagrodzenia faktury umowy wynosi do 2 000 zł,
2) w wysokości 100 zł - za każdy dzień zwłoki powyżej 7 dni w  zapłacie za towar w przypadku, gdy 
wartość wynagrodzenia faktury umowy wynosi powyżej 2 000 zł do 10 000 zł,
3) w wysokości 200 zł - za każdy dzień zwłoki powyżej 7 dni w  zapłacie za towar w przypadku, gdy 
wartość wynagrodzenia faktury umowy wynosi powyżej 10 000 zł,
4) wysokości 5 % wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy - w razie
odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego wskutek okoliczności za



które odpowiada Zamawiający.
W przypadku, gdy poniesiona przez Zamawiającego lub Wykonawcę  szkoda przewyższy wysokość  
kar umownych, naliczonych zgodnie z ust. 2 lub 3 strony  będą  uprawnione do dochodzenia 
odszkodowania na zasadach ogólnych.”
Należy  zwrócić  uwagę  Zamawiającego,  iż  pierwotnie  zaproponowane  postanowienia  umowy 
doprowadzały do patologicznej sytuacji, kiedy to Wykonawca nie mógł przerwać dostaw towaru 
mimo, iż Zamawiający całkowicie wstrzymał zapłatę za poprzednio dostarczone partie towaru. W 
skrajnej  sytuacji  opóźnienia w zapałacie mogły by sięgać  700 dni a mimo to Wykonawca pod 
groźba kar umownych nadal byłby zobowiązany do terminowego dostarczania towaru, natomiast 
Zamawiający  byłby  obciążony  jedynie  odsetkami  karnymi  kilkanaście  razy  mniejszymi  niż 
wysokość kar umownych. 
ODP: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 3: W historii Szpitala były okres permanentnych opóźnień w zapłacie za towar sięgające 
nawet  3  miesięcy ,  jakiego rzędu opóźnienie  (ilość  dni)  uprawni  Wykonawcę  do  zaprzestania 
dostaw towaru  bez narażania się na kary opisane w § 9 ust.2 umowy ?
ODP:  Umowa nie przewiduje możliwości zaprzestania dostaw towaru.

Pytanie 4:  Prosimy o informacje czy Zamawiający zamierza podpisać z wybranymi Wykonawcami 
jedna umowę  na wszystkie wygrane przez danego Wykonawcę  pakiety, czy tez umowy zostaną 
podpisane na każdy pakiet osobno.
ODP:   Z  wybranymi  Wykonawcami  Zamawiający  podpisze  jedną  umowę  na  wszystkie 
pakiety wygrane przez danego Wykonawcę.


