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SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych w Rybniku  

jest jednostką ochrony zdrowia  

Samorządu Województwa Śląskiego 

 

 Rybnik, dnia 30 lipca 2020 r. 

 

 

DZz.380.3.14.2020.DTg.263,273 

 

Znak sprawy  

  

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego 

na zakup środków ochrony indywidualnej oraz doposażenie miejsc świadczenia usług  

w sprzęt niezbędny do walki z epidemią wirusa SARS-CoV-2 w SP ZOZ Państwowym 

Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku . 

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 2  

Z DNIA 30.07.2020 r. 

 
 

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, Dyrektor SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych w Rybniku, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej 

Ustawą PZP, wyjaśnia co następuje: 

 

Pytanie 1 
Dotyczy zadania nr 1 

Prosimy o wydzielenie z zadania pozycji numer 3 i 4 oraz   utworzenie z nich osobnych pakietów. Pozwoli 

to Zamawiającemu na otrzymanie większej ilości ofert co jest istotnym aspektem ekonomicznym.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgodny na zmianę i prosi o ofertę zgodną z SIWZ. 

 

Pytanie 2 
Dotyczy zadania nr 1, Pozycja 3  
Prosimy o dopuszczenie gogli o następujących parametrach: 

• Wykonane z wysokiej jakości materiałów, zapewniają skuteczną wodoodporność oraz odporność 

na uderzenia, dzięki zamkniętej formie gogli zapewniają one 100% ochronę  

• Soczewka wykonana jest z materiału PET, który jest zarówno lekki jak i elastyczny  

• Zapewniają doskonałą widoczność  

• Soczewka zabezpieczona 2 stronną folia zabezpieczającą 

• Zgodne z normą  PN-EN 168:2005 

• deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia UE 2016/425 oraz z normą PN-

EN 166:2005 (EN 166:2001) "Ochrona indywidualna oczu”. 

• oznakowanie znakiem CE 
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Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie gogli o następujących parametrach: 
• Wykonane z wysokiej jakości materiałów, zapewniają skuteczną wodoodporność oraz odporność 

na uderzenia, dzięki zamkniętej formie gogli zapewniają one 100% ochronę  

• Soczewka wykonana jest z materiału PET, który jest zarówno lekki jak i elastyczny  

• Zapewniają doskonałą widoczność  

• Soczewka zabezpieczona 2 stronną folia zabezpieczającą 

• Zgodne z normą  PN-EN 168:2005 

• deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia UE 2016/425 oraz z normą PN-

EN 166:2005 (EN 166:2001) "Ochrona indywidualna oczu”. 

• oznakowanie znakiem CE 

 

Pytanie 3 
Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisów §4 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 nie wyraża zgody na zmianę i prosi o ofertę zgodną w SIWZ. 

 

Pytanie 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby jednorazowa kara umowna naliczona na podstawie §4 ust. 1 pkt. 3 

wzoru umowy nie przekroczyła poziomu 15% wartości netto dostawy nieterminowej, a łączna suma kar 

umownych naliczonych w oparciu o umowę 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). 

Nadto zgodnie z przyjętym przez KIO stanowiskiem: „Nie można akceptować takich mechanizmów, które 

pozbawią wykonawcy przychodu z tytułu świadczonej usługi. Kara umowna powinna mieć wysokość, 

która będzie odczuwalna w stopniu dyscyplinującym stronę umowy, ale nie w stopniu prowadzącym do 

rażącego wzbogacenia jednej strony kosztem drugiej, a wręcz czyniącym niecelowym jej wykonywanie.” 

(wyrok z dn. 28.12.2018 r., sygn. akt 2574/18). W świetle powyższego zasadnym jest postulat 

Wykonawcy, aby już na etapie formułowania warunków umowy wprowadzić rozwiązania zabezpieczające 

przez zaistnieniem skrytykowanej przez KIO sytuacji.  

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i prosi o ofertę zgodną w SIWZ z uwagi na to, iż przedmiot 

zamówienia jest finansowany z dotacji i Zamawiający jest odpowiedzialny za całościowe wykonanie 

każdej części zamówienia. 

 

Pytanie 5 
Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisów §4 ust. 1 pkt. 3 wzoru umowy w ten sposób, aby 

kary umowne były naliczane w związku z wystąpieniem zwłoki, a nie opóźnienia realizacji przedmiotu 

umowy. Zamawiający uregulował obowiązek zapłaty kar umownych w przypadku opóźnienia 

Wykonawcy. Projektując zapisy umowne w przedmiocie kar umownych, Zamawiający powinien mieć na 

uwadze, że wykonawcy nie odpowiadają za zdarzenia, na których powstanie nie mają wpływu. Ponadto 

takie uregulowanie jest nieuzasadnionym rozszerzeniem odpowiedzialności wykonawcy. Kary umowne 

winny być powiązane z zawinieniem wykonawcy, na bazie art. 473 k.c. w związku z art. 5 k.c.  
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Wykonawca nadmienia, iż klauzula przewidująca karę umowną za każdy dzień opóźnienia, a więc 

przerzucającej na wykonawcę odpowiedzialność za zdarzenia leżące poza jego kontrolą została wskazana 

na stronach Urzędu Zamówień Publicznych za klauzulę kontrowersyjną, naruszająca w sposób nadmierny 

równowagę stron (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 na zmianę i prosi o ofertę zgodną w SIWZ. 

 

Pytanie 6 
Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację: 

a) zapisu §4 ust. 1 pkt. 4 wzoru umowy poprzez miarkowanie wysokości kary umownej do 0,25% 

wartości netto towarów wadliwych; 

b) naliczanie kary umownej wskazanej w §4 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 – od niezrealizowanej części umowy 

netto, §4 ust. 1 pkt. 3 – od wartości netto towarów dostarczonych po terminie,  a nie od pełnej wartości 

umowy bez względu na stopnień zaawansowania wykonania umowy 

Wykonawca zwraca  uwagę, 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 zamówienia jednostkowego. Za rażąco wysoką karę umowną należy 

także uznać sankcję finansową za niespełnienie świadczenia ubocznego (przykładowo naprawy 

gwarancyjne, dostarczenie instrukcji, rozpoznawanie reklamacji) równą sankcji finansowej za odstąpienie 

od umowy czy za zwłokę w dostawie przedmiotu zamówienia. 

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 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).  

(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
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
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0012/41313/Lista-klauzul-naruszajacych-rownowage-kontraktowa-w-sposob-nadmierny.pdf
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i prosi o ofertę zgodną w SIWZ z uwagi na to, iż przedmiot 

zamówienia jest finansowany z dotacji i Zamawiający jest odpowiedzialny za całościowe wykonanie 

każdej części zamówienia. 

 

Pytanie 7 
Wykonawca zwraca się z prośbą o rezygnację przez Zamawiającego z zapisu §4 ust. 3 wzoru umowy. 

Wskazany zapis stanowi bowiem o nieuprawnionej kumulacji kar, 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). 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. 

Również zgodnie z wytycznymi komentatorów jeśli w umowie zastrzeżono karę umowną "na wypadek" 

odstąpienia, to kara taka sankcjonuje zwłokę, która doprowadziła - wskutek odstąpienia - do 

przekształcenia się stanu nienależytego wykonania zobowiązania w stan jego niewykonania. Nie jest 

możliwe „kumulowanie” kar, jako że każda z nich odnosi się do innego roszczenia (kara za zwłokę: do 

roszczenia z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania; kara „na wypadek” odstąpienia: do roszczenia 

o jego niewykonanie), oba zaś te roszczenia nie mogą wystąpić równocześnie. Potwierdzeniem tego są 

orzeczenia SN, w których stwierdzono, że skoro zobowiązania w ogóle nie wykonano, niemożliwe jest 

zarazem, by je wykonano, tyle że nienależycie. Nie może dochodzić do obu kar naraz, bo retroaktywność 

odstąpienia (natura stosunku prawnego odstąpienia) na to nie zezwala. Art. 494 k.c. ma charakter przepisu 

kogentywnego w części, w jakiej określa "naturę" stosunku prawnego odstąpienia; w związku z tym 

niedopuszczalne jest porozumienie stron, które tą naturę miałoby modyfikować. Potwierdzeniem 

powyższego jest również orzecznictwo. W wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 

października 2017 roku (I ACa 1259/16) wprost wskazano, że roszczenie o zapłatę kary umownej na 

wypadek zwłoki lub opóźnienia nie przysługuje stronie odstępującej od umowy wzajemnej, jeżeli w 

umowie zastrzeżono również taką karę w związku z odstąpieniem od umowy. Podobnie w uchwale Sądu 

Najwyższego z dnia 18 lipca 2012 roku, sygn. akt: III CZP 39/12). 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i prosi o ofertę zgodną w SIWZ. 

 

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ. 

 

 

 

  

Dyrektor  

Bogdan Łaba 

 
 

podpis i pieczęć Dyrektora/osoby upoważnionej 

 


