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DZP.26.38.01.2020 

 
WYKONAWCY 

 
Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym na: „świadczenie usług 
pralniczych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o.” (nr sprawy: 38/2020). 
  
Działając na podstawie 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela odpowiedzi  
na następujące pytania wniesione przez Wykonawców w trakcie niniejszego postępowania przetargowego. 
 
Pytanie Nr 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie wyrażenia zawartego w § 10 ust. 2 pkt 1)  projekt umowy: „0,1 
% maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdą rozpoczętą godzinę 
opóźnienia w dostarczeniu bielizny czystej/odbiorze brudnej, w stosunku do czasu określonego w § 4 ust. 3 pkt 2 
niniejszej Umowy”, wyrażeniem: „2% wartości usługi dotkniętej opóźnieniem - za każdy dzień opóźnienia”? 
Kara jest wygórowana. Zapisy dotyczące ukarania Wykonawcy są nieadekwatne do ewentualnych uchybień 
jakie mogą nastąpić - tj. drobnych opóźnień bądź pojedynczych sztuk dotkniętych opóźnieniem. 
Zgodnie z art. 483 §1 K.c., w umowie można zastrzec, że naprawienie szkody wynikłej  
z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej 
sumy (kara umowna). Istota kary umownej polega na tym, iż zastępuje ona odszkodowanie z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego.  
Zwracamy szczególną uwagę na fakt, iż instytucję kary umownej osłabia zapis art. 484 § 2 K.c., który stanowi, 
że podmiot zobowiązany do zapłaty kary umownej może żądać jej zmniejszenia w przypadkach,  
gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części lub gdy kara umowna jest rażąco wygórowana. Należy 
przyjąć, że kara umowna jest rażąco wygórowana w przypadku, gdy szkoda jest znikoma, a kara bardzo wysoka, 
skutkiem czego zachodzi między nimi rażąca dysproporcja. Z taką sytuacją mamy z pewnością do czynienia w 
przedmiotowej sytuacji. Ustalona wysokość kary umownej jest nieproporcjonalna do wysokości rzeczywistej 
szkody, jaką może ponieść Zamawiający. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie Nr 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie wyrażenia zawartego w § 10 ust. 2 pkt 3)  projekt umowy: „1 % 
maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1  za każdy stwierdzony przypadek 
dostarczenia bielizny niewłaściwie zapakowanej, niedopranej, niedoprasowanej, niedomaglowanej  
lub uszkodzonej”, wyrażeniem: „2% wartości usługi dotkniętej wadą - za każdy przypadek nienależytego 
wykonania umowy”? 
Kara jest wygórowana. Zapisy dotyczące ukarania Wykonawcy są nieadekwatne do ewentualnych uchybień 
jakie mogą nastąpić - tj. pojedynczych sztuk dotkniętych wadą.  

 
Zgodnie z art. 483 §1 K.c., w umowie można zastrzec, że naprawienie szkody wynikłej  
z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej 
sumy (kara umowna). Istota kary umownej polega na tym, iż zastępuje ona odszkodowanie z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego.  
Zwracamy szczególną uwagę na fakt, iż instytucję kary umownej osłabia zapis art. 484 § 2 K.c., który stanowi, 
że podmiot zobowiązany do zapłaty kary umownej może żądać jej zmniejszenia w przypadkach,  
gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części lub gdy kara umowna jest rażąco wygórowana. Należy 
przyjąć, że kara umowna jest rażąco wygórowana w przypadku, gdy szkoda jest znikoma, a kara bardzo wysoka, 
skutkiem czego zachodzi między nimi rażąca dysproporcja. Z taką sytuacją mamy z pewnością do czynienia  
w przedmiotowej sytuacji. Ustalona wysokość kary umownej jest nieproporcjonalna do wysokości rzeczywistej 
szkody, jaką może ponieść Zamawiający.  
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Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie Nr 3: 
Zamawiający zawarł w projekcie umowy w § 10 ust. 2 pkt 4) zapis kary umownej: „5 % maksymalnego 
łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy stwierdzony przypadek zgubienia odzieży 
fasonowej. W przypadku zgubienia kilku sztuk odzieży jednorazowo kara, o której mowa w zadaniu pierwszym 
naliczana będzie oddzielnie za każdą sztukę”. W ocenie wykonawcy kara jest nie do zaakceptowania - 
przekracza ona wartość zagubionego asortymentu.  
W związku z tym pytamy, czy Zamawiający rozważy zmianę kary wskazanej w § 10 ust. 2 pkt 4) umowy,  
na obowiązek zwrotu zaginionego asortymentu w naturze, poprzez zwrot asortymentu o analogicznych 
właściwościach jak ten zaginiony, tudzież obowiązek naprawienia szkody poprzez wypłacenie wynagrodzenia  
w wysokości wartości zakupu nowego asortymentu o właściwościach analogicznych jak ten zagubiony?  
Zwracamy szczególną uwagę na fakt, iż instytucję kary umownej osłabia zapis art. 484 § 2 K.c., który stanowi, 
że podmiot zobowiązany do zapłaty kary umownej może żądać jej zmniejszenia w przypadkach,  
gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części lub gdy kara umowna jest rażąco wygórowana.  
Należy przyjąć, że kara umowna jest rażąco wygórowana w przypadku, gdy szkoda jest znikoma, a kara bardzo 
wysoka, skutkiem czego zachodzi między nimi rażąca dysproporcja. Z taką sytuacją mamy z pewnością  
do czynienia w przedmiotowej sytuacji. Ustalona wysokość kary umownej jest nieproporcjonalna do wysokości 
rzeczywistej szkody, jaką może ponieść Zamawiający.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie Nr 4: 
Zamawiający zawarł w projekcie umowy w § 10 ust. 2 pkt 5) zapis kary umownej: „0,5 % maksymalnego 
łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy stwierdzony przypadek zgubienia bielizny 
pościelowej: powłoki, poszewki, prześcieradła, podkładów, ręczników, ścierek, serwet itp. W przypadku 
zgubienia kilku sztuk bielizny pościelowej jednorazowo kara, o której mowa w zadaniu pierwszym naliczana 
będzie oddzielnie za każda sztukę”. W ocenie wykonawcy kara jest nie do zaakceptowania - przekracza ona 
wartość zagubionego asortymentu.  W związku z tym pytamy, czy zamawiający rozważy zmianę kary wskazanej 
w § 10 ust. 2 pkt 5 umowy, na obowiązek zwrotu zaginionego asortymentu w naturze, poprzez zwrot 
asortymentu o analogicznych właściwościach jak ten zaginiony, tudzież obowiązek naprawienia szkody poprzez 
wypłacenie wynagrodzenia w wysokości wartości zakupu nowego asortymentu o właściwościach analogicznych 
jak ten zagubiony?  
Zwracamy szczególną uwagę na fakt, iż instytucję kary umownej osłabia zapis art. 484 § 2 K.c., który stanowi, 
że podmiot zobowiązany do zapłaty kary umownej może żądać jej zmniejszenia w przypadkach,  
gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części lub gdy kara umowna jest rażąco wygórowana. Należy 
przyjąć, że kara umowna jest rażąco wygórowana w przypadku, gdy szkoda jest znikoma, a kara bardzo wysoka, 
skutkiem czego zachodzi między nimi rażąca dysproporcja. Z taką sytuacją mamy z pewnością do czynienia  
w przedmiotowej sytuacji. Ustalona wysokość kary umownej jest nieproporcjonalna do wysokości rzeczywistej 
szkody, jaką może ponieść Zamawiający.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie Nr 5:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie wyrażenia zawartego w § 10 ust. 2 pkt 6)  projekt umowy: „0,5 
% maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia w usunięciu nieprawidłowości i/lub wad stwierdzonych przy kontroli bądź odbiorze, liczony  
od upływu terminu, o którym mowa w § 8 ust. 8 niniejszej Umowy. Zastępcze wykonanie umowy nie pozbawia 
Zamawiającego prawa do nałożenia kar, o których mowa w niniejszym ustępie”, wyrażeniem: „2% wartości 
usługi dotkniętej opóźnieniem - za każdy dzień opóźnienia”? 
Kara jest wygórowana. Zapisy dotyczące ukarania Wykonawcy są nieadekwatne do ewentualnych uchybień, 
jakie mogą nastąpić - tj. drobnych opóźnień bądź pojedynczych sztuk dotkniętych opóźnieniem. 
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Zgodnie z art. 483 §1 K.c., w umowie można zastrzec, że naprawienie szkody wynikłej  
z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej 
sumy (kara umowna). Istota kary umownej polega na tym, iż zastępuje ona odszkodowanie z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego.  
Zwracamy szczególną uwagę na fakt, iż instytucję kary umownej osłabia zapis art. 484 § 2 K.c., który stanowi, 
że podmiot zobowiązany do zapłaty kary umownej może żądać jej zmniejszenia w przypadkach,  
gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części lub gdy kara umowna jest rażąco wygórowana. Należy 
przyjąć, że kara umowna jest rażąco wygórowana w przypadku, gdy szkoda jest znikoma, a kara bardzo wysoka, 
skutkiem czego zachodzi między nimi rażąca dysproporcja. Z taką sytuacją mamy z pewnością do czynienia  
w przedmiotowej sytuacji. Ustalona wysokość kary umownej jest nieproporcjonalna do wysokości rzeczywistej 
szkody, jaką może ponieść Zamawiający. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie Nr 6: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie wyrażenia zawartego w § 10 ust. 2 pkt 7)  projekt umowy: „0,5 
% maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1  za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia w dokonaniu naprawy uszkodzeń bielizny i innego asortymentu stanowiącego przedmiot umowy, 
powstałych w procesie realizacji usług objętych niniejszą Umowa, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 6 niniejszej 
Umowy”, wyrażeniem: „2% wartości usługi dotkniętej opóźnieniem - za każdy dzień opóźnienia”? 
Kara jest w mojej ocenie wygórowana. Zapisy dotyczące ukarania Wykonawcy są nieadekwatne  
do ewentualnych uchybień jakie mogą nastąpić - tj. drobnych opóźnień bądź pojedynczych sztuk dotkniętych 
opóźnieniem  
Zgodnie z art. 483 §1 K.c., w umowie można zastrzec, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania  
lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara 
umowna). Istota kary umownej polega na tym, iż zastępuje ona odszkodowanie z tytułu niewykonania  
lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego.  
Zwracamy szczególną uwagę na fakt, iż instytucję kary umownej osłabia zapis art. 484 § 2 K.c., który stanowi, 
że podmiot zobowiązany do zapłaty kary umownej może żądać jej zmniejszenia w przypadkach,  
gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części lub gdy kara umowna jest rażąco wygórowana.  
Należy przyjąć, że kara umowna jest rażąco wygórowana w przypadku, gdy szkoda jest znikoma, a kara bardzo 
wysoka, skutkiem czego zachodzi między nimi rażąca dysproporcja. Z taką sytuacją mamy z pewnością  
do czynienia w przedmiotowej sytuacji. Ustalona wysokość kary umownej jest nieproporcjonalna do wysokości 
rzeczywistej szkody, jaką może ponieść Zamawiający. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie Nr 7: Pytania dot. SIWZ: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia rozliczenia oraz korespondencja dokonywane były z członkiem Konsorcjum? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie Nr 8: Pytania do wzoru umowy:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu w §7 ust. 11: „, chyba że opóźnienie Zamawiającego w 
zapłacie przekracza 60 dni”?  
Wykonawca nie powinien być zobowiązany do nieograniczonego w czasie kredytowania Zamawiającego. 
Mogłoby to bowiem zachwiać płynnością finansową wykonawcy, a tym samym zagrozić wykonaniu 
zamówienia. W razie zachowania § 7 ust. 9 wzoru umowy w niezmienionym kształcie, skuteczność tego 
postanowienia umowy może być kwestionowana na podstawie art. 58 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego w związku z 
art. 3531 Kodeksu cywilnego i z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dlatego konieczna jest 
modyfikacja § 7 ust. 9 wzoru umowy. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie Nr 9: Pytania do wzoru umowy:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §10 ust. 2 pkt 3 w taki sposób, iż naliczenie kary nie ma 
miejsca w sytuacji niedopranego asortymentu, gdy asortyment jest trwale zabrudzony oraz naliczenie kary nie 
ma miejsca w sytuacji uszkodzonego asortymentu z faktu wynikającego z jakości oraz zużycia materiału. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie Nr 10: Pytania do wzoru umowy:  
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 2 ust. 19 pkt 5) wzoru umowy wyrażenie „pod warunkiem wcześniejszego 
uzgodnienia tego faktu z Zamawiającym oraz po uzyskaniu jego zgody” zostało zastąpione wyrażeniem „pod 
warunkiem zawiadomienia o tym fakcie Zamawiającego”? 
Wykonawca nie może być skutecznie zobowiązany do uzgadniania z Zamawiającym zmian w zatrudnieniu 
swoich pracowników (zawierania i rozwiązywania umów o pracę), gdyż pozostawałoby to w sprzeczności z 
zasadami zawierania i rozwiązywania umów o pracę wynikającymi z Kodeksu pracy. Zamawiający nie jest 
stroną stosunku pracy, nie może zatem współdecydować o nawiązaniu lub rozwiązaniu umowy o pracę. Poza 
tym, zgodnie z Kodeksem pracy, rozwiązania umowy o pracę może również dokonać sam pracownik i w takiej 
sytuacji jakiekolwiek uzgodnienia w tym zakresie pomiędzy wykonawcą a Zamawiającym będą 
bezprzedmiotowe. W razie zachowania § 2 ust. 19 pkt 5) wzoru umowy w niezmienionym kształcie, skuteczność 
tego postanowienia umowy może być kwestionowana na podstawie art. 58 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego w 
związku z art. 3531 Kodeksu cywilnego i z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dlatego konieczna 
jest modyfikacja § 2 ust. 19 pkt 5) wzoru umowy.  
Odpowiedź: TAK, Zamawiający dokonuje zmiany treści Projektu Umowy stanowiącego Załącznik nr 4 do 
SIWZ w zakresie zapisów § 2 ust. 19 pkt 5,  zgodnie z poniższym wyszczególnieniem: 
„5) Wykonawca może dokonać zmiany osób, o których mowa w ust. 19, pod warunkiem pod warunkiem 
zawiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. W przypadku ww. zmiany Wykonawca zobowiązuje  się  do 
przekazania Zamawiającemu wykazu nowo zatrudnionych osób oraz dowodów, o których mowa w pkt 1). 
Obowiązek ten Wykonawca zrealizuje w terminie 3 dni roboczych od dokonania przedmiotowej zmiany;” 
 
 
 
 

Zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ – projekt umowy znajduje się do pobrania na stronie 
internetowej Zamawiającego  (www.szpitalczerniakowski.waw.pl), 
 
 
 

                                                                                                                           Zatwierdził 
                                                                                                                            Zarząd 
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