DD 1302/2019

Lubań, 02.12.2019r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

dotyczy: Zakup dźwigu szpitalnego towarowo-osobowego oraz dźwigu osobowego w systemie
ratalnym ZP/17/2019

Zamawiający, działając zgodnie z art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27), przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły
następujące zapytania:
1. Prosimy o dokonanie modyfikacji zapisu zawartego w treści § 6 ust. 2 pkt 2) wzoru umowy, poprzez
zastąpienie go następującą treścią: „zwłoki w przystąpieniu do usuwania usterek w stosunku do terminów,
określonych w § 4 ust.3 Umowy lub nieusunięcia wad lub usterek w terminach określonych w § 4 ust. 4
Umowy – w wysokości 0,3% (słownie: trzy dziesiąte procenta) wynagrodzenia netto za dźwig w którym
nastąpiła wada lub usterka. Obecnie kara naliczana jest od łącznej wartości netto całej umowy, co jest
nieadekwatne do uchybienia i nieproporcjonalne. Pragniemy podkreślić, iż w kwestii zbyt wysokich kar
umownych wypowiedział się m.in. Sąd Najwyższy w wyroku z 17 grudnia 2008 r. (sygn. akt V Aca 483/08,
Legalis). Uznał w nim, iż ocena, czy kara jest rażąco wygórowana, powinna być dokonywana na podstawie
kryterium wysokości odszkodowania, które w danej sytuacji należałoby się zamawiającemu na ogólnych
zasadach. Sąd wyszedł z założenia, iż kara umowna to odpowiednik odszkodowania, a to z kolei nie
powinno, co do zasady, przewyższać wartości szkody. Ani odszkodowanie, ani kara nie powinny zatem
stanowić źródła nieuzasadnionego wzbogacenia się strony poszkodowanej, w tym przypadku
zamawiającego. Podobne stanowisko odnajdziemy w wyroku SN z 25maja 2007 r. (sygn. akt I CSK
484/06).Zarówno wiec poglądy doktryny jak i utrwalona linia orzecznicza wskazują, iż fakt, że to
zamawiający jest autorem wzoru umowy, nie oznacza, że jej postanowienia mogą być korzystne tylko dla
jednej strony. Celem wprowadzenia kar jest dyscyplinowanie stron do prawidłowego i terminowego
wywiązywania się, a nie osiągnięcie przez Zamawiającego bezpodstawnych korzyści (zysków)..
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę oraz dokonał modyfikacji zapisów wzoru umowy,
który stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ
2. W nawiązaniu do powyższego uzasadnienia, prosimy Zamawiającego o dokonanie modyfikacji SIWZ
poprzez dodanie na końcu § 4 wzoru umowy, dodatkowego ust. 4 o brzmieniu „Łączna wysokość kar
umownych nie może przekroczyć 10 % wartości netto umowy określonej w § 1 ust. 4 wzoru umowy”.
Pragniemy podkreślić, iż obecne zapisy dotyczące kar są nadmierne restrykcyjne wyznaczone terminy są
nierealistyczne i nadmiernie restrykcyjne.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
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