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Sprawa: A.272.3.2022 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr A.272.3.2022 w trybie 
podstawowym bez negocjacji na „Dostawę testów, surowic i krążków antybiogramowych 

dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie na rok 2022” 
 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie informuje, że  

w przedmiotowym postępowaniu przetargowym wpłynęły pytania dotyczące Specyfikacji 

Warunków Zamówienia. Zgodnie z treścią art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 

Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.) Zamawiający 

przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami: 

Pytanie nr 13: (dotyczy: umowy zał. 4) 
 
Czy zamawiający wyraża zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu: „Dostawca ma prawo 
zmiany ceny w przypadku ponad 5-procentowego wzrostu kursu EUR/PLN, liczonego jako 
odchylenie procentowe bieżącego średniego kursu NBP pary walutowej EUR/PLN do 
średniego kursu NBP pary walutowej EUR/PLN z dnia złożenia oferty. Zmiana ceny, o której 
mowa w zdaniu poprzedzającym, wymaga pod rygorem nieważności zawarcia pisemnego 
aneksu. Rozliczenie zmiany wysokości wynagrodzenia zostanie rozliczone poprzez 
wystawienie faktury korygującej.” 
 

Odpowiedź na pytanie nr 13: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 

Pytanie nr 14: (dotyczy: umowy zał. 4) 
 

(§  5 ust. 1 pkt. a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do 
max. 0,1% wartości NETTO zamówionej, a nie dostarczonej w terminie części zamówienia 
(towaru), za każdy dzień zwłoki? 
Uzasadnienie: Zamawiający uregulował obowiązek zapłaty kar umownych w przypadku nie 
dostarczenia kompletnej dostawy. 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.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 14: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie nr 15: (dotyczy: umowy zał. 4) 
 

(§ 5 ust. 1 pkt. b) Prosimy o podanie podstaw prawnych naliczania kar umownych Czy 
Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 0,1 % wartości 
NETTO zamówionej partii towaru za nie dotrzymanie ustalonego terminu usunięcia wad? 
Uzasadnienie: 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.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 15: Zamawiający nie wyraża zgody, określone w projekcie umowy 
zapisy przewidziane są za zwłokę wykonawcy. 
 
 
Pytanie nr 16: (dotyczy: umowy zał. 4) 
 

(§ 5 ust. 1 pkt. c) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do 
max. 5% wartości NETTO przedmiotu umowy za odstąpienie albo rozwiązanie umowy przez 
którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy? 
 Uzasadnienie: Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana  w sposób 
prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, 
to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie 
miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między 
poniesioną szkodą a wysokością kary umownej. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 16: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
 

Pytanie nr 17: (dotyczy: umowy zał. 4) 
 

(§ 5 ust. 1 i 4) Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów w taki sposób, aby wysokość kary 
umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. 
Uzasadnienie: 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. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 17: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie nr 18: (dotyczy: umowy zał. 4) 
 

(§ 5 ust. 4) Prosimy o podanie podstaw prawnych naliczania kar umownych w kwocie do 40%. 
Czy wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary tj. Łączna kwota kar umownych nie 
przekroczy 20% wartości NETTO przedmiotu umowy.  
Uzasadnienie: Zgodnie z nową ustawą prawa zamówień publicznych, łączna kwota nie może 
być wyższa aniżeli 20%. W przypadku braku zgody  na powyższe, proszę o podanie podstaw 
prawnych wraz z uzasadnieniem swojej odpowiedzi. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 18: Zamawiający nie wyraża zgody.  
Naliczanie kar umownych w uzasadnionych przypadkach stanowi funkcję mobilizującą i 
dyscyplinującą stronę umowy do należytego jej wykonywania. Zamawiający ma prawo 
korzystać z ww. narzędzi kar umownych, aby zagwarantować sobie, że wykonawca będzie 
wykonywał zamówienie publiczne w sposób oczekiwany, terminowy i zgodny z 
wymaganymi standardami. Ustawa pzp nie wskazuje limitu naliczanych kar umownych. 
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