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       276/MP/16 

 

Uczestnicy postępowania 

 

Dot.: „Dostawy odczynników oraz produktów do wykonywania badań” w ramach projektu 
Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych „Profilaktyka i leczenie chorób 
cywilizacyjnych – STRATEGMED” (3/Z/16) 
 

 Zgodnie z treścią rozdziału X pkt. 2 siwz w związku ze zgłoszonymi przez 

Wykonawców pytaniami do SIWZ dotyczącymi ww. postępowania:  

 

1. Dotyczy wzoru umowy, § 6, ustęp 1 

Zamawiający zapisał: 
„Ustala się następujące kary umowne: 

a) w wysokości 20,00 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, a w 
przypadku gdy zwłoka przekroczy 7 dni począwszy od ósmego dnia kara wynosić 
będzie 50,00 zł za każdy następny dzień zwłoki; 

b) w wysokości 10% wartości danego Zadania za odstąpienie od umowy w zakresie 
tego Zadania z przyczyn przez Dostawcę zawinionych; 

c) w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy za odstąpienie od umowy 
z przyczyn przez Dostawcę zawinionych.” 

 
Uprzejmie prosimy o uzupełnienie w/w paragrafu o następujący zapis: 

„Ustala się następujące kary umowne płatne przez Zamawiającego Wykonawcy: 
a) w wysokości 20,00 zł za każdy dzień zwłoki w regulowaniu płatności, a w 

przypadku gdy zwłoka przekroczy 7 dni począwszy od ósmego dnia kara wynosić 
będzie 50,00 zł za każdy następny dzień zwłoki; 
b) w wysokości 10% wartości danego Zadania za odstąpienie od umowy w 

zakresie tego Zadania z przyczyn przez Zamawiającego zawinionych; 

c) w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy za odstąpienie od 
umowy z przyczyn przez Zamawiającego zawinionych.” 

 
 
albo o korektę w/w ustępu tak by brzmiał: 
 

„Ustala się następujące kary umowne: 
a) w wysokości 0,2% wartości zamówienia pozostającego w zwłoce za każdy 

dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, a w przypadku gdy zwłoka 
przekroczy 7 dni począwszy od ósmego dnia kara wynosić będzie 0,4% 
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wartości zamówienia pozostającego w zwłoce  za każdy następny dzień 

zwłoki; 
b) w wysokości 10% wartości danego Zadania za odstąpienie od umowy w 

zakresie tego Zadania z przyczyn przez Dostawcę zawinionych; 
c) w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy za odstąpienie od 

umowy z przyczyn przez Dostawcę zawinionych.” 
 
 
Prośbę swoją motywujemy tym,  iż zgodnie z kodeksem cywilnym umowy powinna 
 cechować równość stron stosunku cywilnego. Korekta o którą prosimy, w znaczym 
stopniu  przybliży wymagany prawem charakter umowy.  W treści kodeksu 
cywilnego nie  znadziemy takich postanowień, które by wskazywały na preferowanie 
Zamawiającego  zawierającego akurat umowę w sprawie zamówienia 
publicznego. Zasada równości stron  zatem nie doznaje żadnych ograniczeń w 
postępowaniu o zamówienie publiczne. Także  żaden zapis ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych nie uprawnia Zamawiającego do  czynienia wyłomu w 
przestrzeganiu zasady równości stron i prymatu zasad zawartych w  kodeksie 
cywilnym, przy zawieraniu umów w sprawie zamówienia publicznego. Wręcz 
 przeciwnie, art. 14 i 139 ust. 1 ustawy Pzp odsyłają do stosowania Kodeksu 
Cywilnego,  jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej przesądzając o czysto 
cywilistycznym stosunku jaki powstaje pmiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  
Kara umowna w wysokości 20 zł za dzień a 7 dniu  50 zł za dzień pozostaje dalece za 
wysoka w kontekście wartości danego zadania. Kary te dla poszczególnych zadań 
kształtują się nawet na poziomie 5 % wartości zadania kary za dzień zwłoki a po 
przekroczeniu 7 dnia kara urasta do poziomu  11 % wartości zamówienia za dzień 
zwłoki. 
 

Zamawiający odpowiada: § 6 ust. 1 projektu umowy otrzymuje brzmienie: 

 

a) „w wysokości 20,00 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, a w 
przypadku gdy zwłoka przekroczy 7 dni począwszy od ósmego dnia kara wynosić 
będzie 50,00 zł za każdy następny dzień zwłoki; 

b) w wysokości 10% wartości danego Zadania za odstąpienie od umowy w zakresie 
tego Zadania z przyczyn przez Dostawcę zawinionych; 

c) w wysokości 10% wartości umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn przez 
Dostawcę zawinionych. 

d) w wysokości 10% wartości danego Zadania za odstąpienie od umowy w zakresie 
tego Zadania z przyczyn przez Zamawiającego zawinionych; 

e) w wysokości 10% wartości umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn przez 
Zamawiającego zawinionych.” 

 
 

 

 

    Z poważaniem 

 
            Adam Konka 
         Prezes Zarządu  
 

 


