Data aktualizacji: 18.12.2018 r. g. 09.20

Numer postępowania: ZP/PN/16/12/2018 Art. 38 Ustawa PZP

Dotyczy: Biuletyn Zamówień Publicznych nr 661440-N-2018 z dnia 13.12.2018, pn: Świadczenie usług w
zakresie prania bielizny szpitalnej. Odpowiedzi na wniesione zapytania
1. Dotyczy Rozdziału I Informacje ogólne pkt. 9d
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane były z
pełnomocnikiem (członkiem konsorcjum)? Odpowiedź: Wyrażamy zgodę
2. Dotyczy Rozdział III Dokumenty i Oświadczenia wymagane w ofercie pkt. 6.2
Ponieważ Zamawiający nie powinien narzucać Wykonawcom metod przeprowadzania badań zwracamy się
z prośbą o dopuszczenie przedstawienia wyniku badań dla powietrza w zakładzie pralniczym metodą
objętościową? Metoda zderzeniowa jest jednym z rodzajów metody objętościowej i wyniki uzyskane
metodą objętościową są tożsame z wynikami uzyskanymi metodą zderzeniową. Odpowiedź:
Dopuszczamy
3. Dotyczy Rozdziału XVIII: Opis, Wytyczne pkt. 6b ust. 9
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zwracania bielizny złożonej lewą stroną do wierzchu? Wykonawca
zwraca bieliznę wywróconą na tę samą stronę, tak jak została ona oddana do pralni. Odpowiedź:
Wyrażamy zgodę
4. Dotyczy wzoru umowy §1 ust. 2
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie w jakich konkretnych okolicznościach Wykonawca będzie
zobowiązany do wymiany bielizny na nową? Prosimy o dopisanie słów: „w razie zgubienia lub zniszczenia
bielizny”, ponieważ opisana usługa nie obejmuje dzierżawy bielizny. Odpowiedź: Patrz: SIWZ. Projekt
umowy Par. 4
5. Dotyczy wzoru umowy §8 ust. 1
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 wzoru umowy wyrażenie „w wysokości 5% liczonej od
wartości netto umowy ogółem określonej w par 6 pkt. 2 do umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „w
wysokości 5% liczonej od niezrealizowanej wartości netto umowy”? Uzasadnione jest aby kara umowna za
odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej
umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej
znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej
części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby
rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności
wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zwłaszcza, że interesy Zamawiającego
chroni dodatkowo § 8 ust. 5 wzoru umowy. Odpowiedź: Patrz: Zgodnie z SIWZ
6. Dotyczy wzoru umowy §8 ust. 3a)
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 3 lit. a) wzoru umowy wyrażenie „0,2 % wartości netto ogółem
kwoty określonej w par 6 pkt. 2 umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „0,2 % wartości netto usług
zrealizowanych w danym miesiącu”? Kara za każdy dzień zwłoki naliczana od wartości całej umowy byłaby
niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości usługi niewykonanej w terminie, a nawet mogłaby znacznie
przewyższać tę wartość. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu
cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych. Zwłaszcza, że interesy Zamawiającego chroni dodatkowo § 8 ust. 5 wzoru umowy. Warto
zacytować wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 22 marca 2011 r. KIO 475/11: „Izba podzieliła
stanowisko Odwołującego, że kara umowa to surogat odszkodowania i zasadniczo powinna być ustalana na
poziomie odzwierciedlającym wysokość ewentualnej szkody. Tymczasem zastosowany przez
Zamawiającego mechanizm naliczania kar umownych od całej wartości umowy mógłby znaleźć
zastosowanie także w przypadku zwłoki w dostawie urządzeń o małej wartości, które również wchodzą w
skład przedmiotu zamówienia. Takie ukształtowanie stosunku prawnego w ocenie Izby stanowi nadużycie
przyznanego Zamawiającemu prawa podmiotowego. Za uzasadnione należy uznać żądanie Odwołującego,
aby kary umowne za zwłokę w dostawie poszczególnych urządzeń obliczane były w stosunku procentowym
nie do wartości całego zamówienia, lecz w stosunku do tego elementu zamówienia, z dostawą którego
wykonawca popadł w zwłokę.” Dlatego uzasadnione jest aby podstawą naliczania kary umownej nie była
wartość całej umowy, ale np. wartość usługi z danego miesiąca. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Kara na
poziomie 0,2 % w stosunku do wartości umowy zdaniem Zamawiającego jest jak najbardziej adekwatna do
szkody.
7. Dotyczy wzoru umowy §8 ust. 3 a) b) c) d)
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 3 lit. a), b), c) i d) wzoru umowy zostało dodane wyrażenie „,
lecz łącznie nie więcej niż 50% wartości netto usług zrealizowanych w danym miesiącu”? Zważywszy na
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znaczną ilość kar umownych, wysokość kary umownej powinna być limitowana, np. nie przekraczać
określonej w umowie części wynagrodzenia miesięcznego. W przeciwnym razie kara umowna byłaby
niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości usługi. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu
art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych. Zwłaszcza, że interesy Zamawiającego chroni dodatkowo § 8 ust. 5 wzoru
umowy. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
8. Dotyczy wzoru umowy §8 ust. 3d)
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 3 lit. d) wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione
słowem „zwłoki”? Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana tylko w przypadku zwłoki (czyli
opóźnienia zawinionego przez Wykonawcę), nie zaś w przypadku wszelkich opóźnień, czyli także
niezawinionych przez Wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności Wykonawcy także
na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r.
KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
(art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu
umowy.” Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO
1546/15 stwierdzając „uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie
zwłoki) powoduje niesłuszne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił
winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie
zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty prowadzi do
zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego właściwością, co pozostaje w
sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 3531 k.c.” Odpowiedź: Wyrażamy zgodę
9. Dotyczy wzoru umowy §9 ust. 4
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 4 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub
podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego
wykonywania umowy.”? 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 zmobilizuje wykonawcę do należytego
wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania
umowy, które są niekorzystne dla obu stron. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
10. Dotyczy wzoru umowy §9 ust. 5 c) d)
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 5 lit. c) i d) wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej
(lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do
należytego wykonywania umowy.”? Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od
umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany
do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do
należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków
odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Uwaga: Rozdział VI pkt. 8 SIWZ: W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią
udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie
Zamawiającego.
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