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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 
 

Zdrowie Pacjenta naszą największą wartością 
 

DZp.DGt.615.8.2016 Rybnik, 29.11.2016 r. 

  

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na 

dostawy materiałów budowlanych, elektrycznych, wodno - kanalizacyjnych 

i wyrobów metalowych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.DGt.615.8.2016) 

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1 Z DNIA 29.11.2016 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 i 2 ustawy z 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), wyjaśnia co następuje: 
 

Pytanie 1 

Czy jest opcja na jednorazową dostawę maateriałów wodno kanalizacyjnych ? 

Czy będzą to dostawy częściowe ? i jak dużo ich może być ? 
 

Odpowiedź: 

Dostawa materiałów wodno - kanalizacyjnych nie dotyczy jednorazowej dostawy. Dostawy 

materiałów odbywać się będą sukcesywnie. 

Dostawy będą na każde żądanie w ramach potrzeb Zamawiającego zgodnie z zapisami SIWZ. 
 

Pytanie 2 

Wykonawca Elkond Sp. z o.o. wnioskuje zgodnie z § 11 umowy załącznik nr 5 do SIWZ o zmianę 

treści umowy w § 4 punkt 3 z: 

„… Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kar umowne w następujących 

wypadkach i wysokościach: 

0,2% wartości danego pakietu brutto w § 1 ust.1 umowy, w przypadku nie dostarczenia towaru 

objętego tym pakietem za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;” 

na 

0,2% wartości danego zamówienia, w przypadku nie dostarczenia towaru objętego tym pakietem za 

każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;” 
 

Uzasadnienie prawne: 

1. Poczynając od dnia 1 stycznia 2016 wysokość odsetek ustawowych wynosi 5% w stosunku 

rocznym 

2. kara umowna w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto danego pakietu za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki jest karą rażąco wygórowaną 

3. zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego  kara umowna z tytułu opóźnienia realizacji umowy 

do kary umownej za odstąpienie od umowy mieści się w granicach pomiędzy 1:1, a 2:1 w skali roku 

 



Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego jest to niedopuszczalne, by kara umowna z tytułu 

opóźnienia realizacji umowy służyła Zamawiającemu wzbogaceniu się kosztem Wykonawcy. 

Czy Zamawiający dokona zmian zapisu treści umowy zgodnie z powyższym wnioskiem? Jeśli NIE, 

to dlaczego i na jakiej podstawie prawnej? 
 

Odpowiedź: 

Zastrzeżona w § 4 ust. 3 kara umowna nie jest wygórowana, gdyż dopiero na etapie naliczenia kary 

możliwe jest stwierdzenie jej ewentualnego wygórowania. Kara w wysokości 0,2% za dzień 

opóźnienia mieści się w granicach stosowanej w zamówieniach publicznych stawce kary 

za opóźnienie. Powoływany jak należy domniemywać Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 

listopada 2013 r. I CSK 124/13 nie wskazuje granicznych proporcji kar za opóźnienie i odstąpienie 

jak podaje Wykonawca. Ponadto nie wiąże w niniejszej sprawie. 
 

 

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ. 

 

 

 

 Z poważaniem 

  

Dyrektor Szpitala 

Andrzej Krawczyk 

 

 

 

 


