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                     Zielona Góra, 22.07.2021 r. 
 

 

Nr referencyjny: TZ.280.17.2021 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem 

zamówienia są: Usługi w zakresie kompleksowego żywienia pacjentów. 
 

 

ZAWIADOMIENIE 

 O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ ORAZ ZAMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI  

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

1. Zamawiający Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze 

sp. z o. o. na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą, przekazuje wykonawcom treść pytań wraz  

z odpowiedziami: 
 

Pytanie nr 1 

Uprzejmie proszę o informację, czy Zamawiający akceptuje wystawienie przez wykonawcę ustrukturyzo-

wanych faktur korygujących oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, dotyczących  

wykonania umowy o przedmiotowe zamówienie publiczne oraz przesłanie tychże dokumentów za  

pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/ ? 

Podkreślam przy tym, że pytanie nie dotyczy zgody na wystawianie ustrukturyzowanych faktur elektro-

nicznych, gdyż takowe Zamawiający jest zobowiązany odbierać od wykonawcy na podstawie art. 4.1 

ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych (t.j. Dz.U. 

z 2020 r. poz. 1666), lecz zgody na wystawianie ustrukturyzowanych faktur korygujących oraz innych 

ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych. Fakturowanie oraz wystawienie innych dokumentów 

w ustrukturyzowanej formie elektronicznej jest zgodne z przepisami podatkowymi, wynikającymi z ustawy 

o podatku od towarów i usług (VAT) oraz jest powszechnie stosowane pomiędzy Zamawiającymi a wyko-

nawcami. Taki sposób przekazywania dokumentów ułatwia wzajemną komunikację oraz eliminuje szereg 

błędów, występujących w procesie tradycyjnego fakturowania. Jest on też rekomendowany, jako docelowy 

sposób obiegu dokumentów księgowych przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii 

(https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/e-fakturowanie-w-zamowieniachpublicznych).  

1`Ponadto, w dobie epidemii COVID-19, taki sposób przekazywania dokumentów rozliczeniowych jest 

jedną ze skutecznych metod w powstrzymywaniu rozprzestrzenianiu się wirusa oraz gwarantuje utrzymanie 

ciągłości procesów księgowych i podatkowych. Jednocześnie proszę o podanie konta Zamawiającego znaj-

dującego się na Platformie Elektronicznego Fakturowania, umożliwiającego przesłanie ustrukturyzowa-

nych dokumentów. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie ustrukturyzowanych faktur korygujących w pozostałym zakre-

sie zapisy SWZ pozostają bez zmian. Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji treści załącznika nr 3 

do SWZ- wzoru umowy. 

 

Pytanie nr 2 

Zgodnie ze wzorem umowy, Zamawiający przewiduje kary umowne za nienależyte wykonywanie usługi. 

Czy Zamawiający, po analizie poniższych argumentów Wykonawcy, zmodyfikuje wysokość kar  

umownych? Wykonawca wnosi o zmianę o 50% wysokości kar, zastrzeżonych przez Zamawiającego.  

W doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej 
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przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych ustanawianie przez zamawiającego w umowie rażąco  

wysokich kar umownych uznać należy bezwzględnie za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji 

wyrażonej w przepisie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 

2019 poz. 2019 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia  

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 255 ust. 6 ustawy prawo zamówień  

publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy  

w sprawie zamówienia publicznego. Stanowisko powyższe znajduje pełne potwierdzenie m.in. wyroku  

z dnia 23 sierpnia 2007 r. sygn. akt: UZP/ZO/0-1030/07. Zważyć bowiem należy, że kara umowna  

(odszkodowanie umowne) ze swojej istoty ma charakter wyłącznie odszkodowawczy i kompensacyjny,  

a nie zaś prewencyjny. Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla  

wykonawców stanowi zatem bezspornie rażące naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co  

w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego  

i skutkować winno bezwzględną nieważność czynności prawnej na podstawie przepisu art. 3531 k.c.  

w związku z art. 58 § 1 k.c.  

 

Odpowiedź:  
Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 

 

Pytanie nr 3 

Proszę o informacje jaka jest minimalna ilość posiłków jakie mogą być dostarczone w ramach Zamówienia?  

 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że minimalna ilość osobodni  wyniesie 270 000 w okresie realizacji zamówienia.  

 

Na jeden osobodzień składają się następujące posiłki: 

- I śniadanie+ II śniadanie 

-obiad + podwieczorek 

- kolacja + posiłek nocny. 

 

340 000 osobodni x 80%= 270 000 osobodni 
 

Pytanie nr 4 

Proszę o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „za każdy przypadek nienależytego  

wykonania obowiązku umownego” wymienionego w § 5 ust. 1 pkt. 4. Czy np. niedostarczenie 1 porcji 

posiłku w wyznaczonym terminie jest takim przypadkiem? 
 

Odpowiedź:  

Zamawiający wskazuje, że niedostarczenie 1 porcji posiłku stanowi uchybienie terminom wskazanym  

w pkt IV.7 załącznika nr 2 do SWZ  i skutkuje naliczeniem kary umownej w wysokości 1000,00 zł  

określonej w  § 5 ust. 1 pkt. 5 wzoru umowy. Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji treści § 5  

ust. 1 pkt 5 załącznika nr 3 do SWZ – wzór umowy. 

 

Pytanie nr 5 

Czy uchybienie i kara wskazane w § 5 ust. 1 pkt. 5 jest liczone dla każdej porcji posiłku? 
 

Odpowiedź:  

 

Zamawiający potwierdza, że każde uchybienie terminom wskazanym w pkt IV.7 załącznika nr 2 do SWZ 

skutkuje naliczeniem kary umownej w wysokości 1000,00 zł określonej w  § 5 ust. 1 pkt 5 wzoru umowy. 
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Co należy rozumieć literalnie, że za każdorazową zwłokę (o ponad godzinę) w dostarczeniu posiłku  

w godzinach wskazanych w pkt IV.7 załącznika nr 2 do SWZ stanowi podstawę do naliczenia ww. kary. 

Jednocześnie Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji treści § 5 ust. 1 pkt 5 załącznika nr 3 do SWZ 

– wzór umowy. 

 

Pytanie nr 6 

W SWZ nie ma informacji o umowie na najmu pomieszczeń do przygotowania i dystrybucji mieszanek 

mlecznych, leczniczych dla noworodków i dzieci do lat 3. Czy koszty czynszu związane z wynajmem  

ww. pomieszczeń mają być wkalkulowane w cenę oferty? 

 

Odpowiedź:  

Wykonawca jest zobowiązany do podpisania umowy najmu pomieszczeń  do przygotowania i dystrybucji 

mieszanek mlecznych, leczniczych dla noworodków i dzieci do lat 3. Koszty czynszu związane z wynaj-

mem ww. pomieszczeń ponosi wykonawca. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany tre-

ści pkt V.14 formularza cenowo -technicznego, który stanowi załącznik nr 2 do SWZ. 

 

Pytanie nr 7 

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób postanowienie par. 6 ust. 18 w przedmiocie maksymalnych 

kar umownych jest zgodnie z przepisem art. 436 pkt. 3 pzp oraz art. 58 k.c. i nie zmierza do obejścia prawa 

polegającego na umożliwieniu Zamawiającemu naliczanie kar umowny niezgodnych z kodeksem  

cywilnym tj. kar w rażąco wysokiej wysokości. Jednocześnie zauważamy, że określenie górnej granicy kar, 

które mogą być nałożone na wykonawcę na poziomie 40% wartości wynagrodzenia brutto powoduje, że 

pomimo zrealizowania przedmiotu zamówienia wykonawca może nie otrzymać prawie połowy zapłaty za 

wykonane zamówienie, gdyż wynagrodzenie to zostanie w całości skonsumowane przez kary umowne.  

Z kolei Zamawiający nie dość, że osiągnie cel w jakim prowadzi postępowanie, czyli otrzyma usługę  

opisaną w SWZ to jeszcze niejako uzyska zwrot połowy inwestycji poczynionej na wykonanie tejże usługi. 

Takie ukształtowanie postanowień wzoru umowy zostaje w sprzeczności z zasadami współżycia  

społecznego, ideą kar umownych oraz podstawowymi zasadami Prawa zamówień publicznych. Zgodnie  

z aktualną linią orzeczniczą sądów powszechnych wysokość kar, która w stosunku do wartości  

zobowiązania oscyluje w granicach kilkudziesięciu procent wartości umowy, uznawana jest za nadmierną 

dolegliwość, świadczącą o niewspółmierności w rozumieniu art. 484 § 2 k.c. (tak np. wyrok SO  

w Rzeszowie z dnia 25.09.2019 r.; sygn. akt: VI Ga 173/13, w ramach, którego Sąd za niewspółmierną 

uznał karę umowną na poziomie 40% należnego wynagrodzenia). Co więcej w orzecznictwie wskazuje się 

również, że roszczenie o zapłatę kary umownej na wypadek zwłoki lub opóźnienia nie przysługuje stronie 

dostępującej od umowy wzajemnej, jeśli w umowie zastrzeżono również taką karę w związku z odstąpie-

niem od umowy (wyrok SN z dn. 14.06.2018 r. sygn. akt: V CSK 534/17), co prowadzi do wniosku, że 

limit kar nie powinien przekraczać wysokości kary ustanowionej na wypadek odstąpienia od umowy  

tj. 20% wartości umowy. W związku z powyższym wnosimy o zmianę zapisu projektu umowy §5 4. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający wskazuje, że przepisy ustawy nie wskazują, jaki jest limit górnej granicy maksymalnych kar 

nałożonych na wykonawcę. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego za rażąco wygórowane uważa 

się kary w wysokości odpowiadającej równowartości zamówienia. W związku z tym Zamawiający ma 

dowolność w tym zakresie. Jednocześnie mając na względzie dobro przedmiotowego postępowania 

Zamawiający dokonuje zmiany treści §5 ust. 4 wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SWZ 

ustalając łączną maksymalną wysokość kar umownych na poziomie 30% wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 
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2. Zamawiający informuje, że na podstawie  art. 137 ust. 1 ustawy  dokonuje następujących zmian treści SWZ: 

 

1) W miejsce dotychczasowego Załącznika nr 2 do SWZ (formularz cenowo techniczny) Zamawiający 

wprowadza Załącznik nr 2 do SWZ po modyfikacji z dnia 22.07.2021 r. (formularz cenowo 

techniczny); 
2) W miejsce dotychczasowego Załącznika nr 3 do SWZ (wzór umowy) Zamawiający wprowadza 

Załącznik nr 3 do SWZ po modyfikacji z dnia 22.07.2021 r. (wzór umowy). 
 

 

UWAGA 

Udzielone odpowiedzi i dokonane zmiany mają zastosowanie we wszystkich miejscach SWZ, nawet tam, 

gdzie w niniejszym piśmie nie zostały wymienione. 

 

 

                     Dyrektor ds. Lecznictwa 

          Lek. med. Antoni Ciach 

 

 

 

 

W załączeniu: 

1) Załącznik nr 2 do SWZ po modyfikacji z dnia 22.07.2021 r. (formularz cenowo techniczny), 

2) Załącznik nr 3 do SWZ po modyfikacji z dnia 22.07.2021 r. (wzór umowy). 
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