
 

Otwock, 23 marca 2017 r. 

ZP 4 - 2017 

 

Wyjaśnienia treści SIWZ 

 

Informacja dla Wykonawców 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Świadczenie usług całodziennego żywienia w formie cateringu dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku 

” 

 

Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami. 

 

 

Pytanie 1 

Czy obecny Wykonawca usługi przygotowuje posiłki na miejscu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że na miejscu porcjowane są gotowe posiłki i wydawane posiłki. 

 

Pytanie 2 

Czy podane koszty mediów obejmują produkcję posiłków na miejscu czy dowóz posiłków z kuchni zewnętrznej a koszty dotyczą 

tylko prowadzenie zmywalni? 

Odpowiedź: 

Na miejscu nie jest prowadzona produkcja posiłków. 

 

Pytanie 3 

Czy podany koszt podatku od nieruchomości w kwocie 22 zł netto za 1 metr kwadratowy dotyczy jednego miesiąca czy całego 

roku? 

Odpowiedź: 

Koszt podatku od nieruchomości dotyczy jednego miesiąca. 

 

Pytanie 4 

Czy Zamawiający dopuszcza prowadzenie usługi na miejscu z wykorzystaniem istniejących pomieszczeń, czy tylko dowóz z 

kuchni zewnętrznej? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza produkcji posiłków na miejscu, dopuszcza dowóz gotowych posiłków z kuchni 

zewnętrznej, na miejscu porcjowanie gotowych posiłków i wydawanie posiłków. 

 

Pytanie 5 



 

Czy w przypadku braku możliwości produkowania posiłków na bazie istniejących pomieszczeń, Zamawiający dopuszcza 

korzystanie z istniejących pomieszczeń jako zmywalni naczyń? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza produkcji posiłków na miejscu, dopuszcza dowóz gotowych posiłków z kuchni 

zewnętrznej, na miejscu porcjowanie gotowych posiłków i wydawanie posiłków oraz korzystanie z pomieszczenia 

przeznaczonego na zmywalnię naczyń. 

 

Pytanie 6 

Na jakiej podstawie będzie badana wartość wsadu do kotła? Nadmieniam iż każdy Wykonawca ma indywidualnie 

wynegocjowane warunki z dostawcami i cen poszczególnych art. Spożywczych mogą się znacznie różnić pomiędzy 

Wykonawcami. Te same dania, zestawy lub nawet jadłospisy dekadowe u różnych Wykonawców mogą mieć różne wartości co 

nie jest do końca porównywalny jeżeli chodzi o procentowy udział wsadu do kotła w stosunku do ceny osobodnia. Aby można 

było to rzetelnie porównać, proponuję aby dopisać iż wsad do kotła będzie wyliczany na podstawie cen z Giełdy Praskiej, która 

jest odzwierciedleniem cen rynkowych. 

Odpowiedź: 

Zmawiający informuje, że dokona oceny wartości wsadu do kotła na podstawie faktur przedstawionych przez 

Wykonawcę na zakup asortymentu zużytego na potrzeby produkcji posiłku. 

 

Pytanie 7 

Czy do dań mięsno - warzywnych typu risotto z mięsem i warzywami Zamawiający wymaga planowania dodatkowo surówki bądź 

jarzynki gotowanej? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga planowania dodatkowo surówki bądź jarzynki gotowanej do dań mięsno - warzywnych typu 

risotto z mięsem i warzywami. 

 

Pytanie 8 

Czy do dań jarskich na słodko typu naleśniki z serem Zamawiający wymaga planowania surówki? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga planowania surówki do dań jarskich na słodko typu naleśniki z serem. 

 

Pytanie 9 

Jeśli do śniadania lub kolacji zostanie zaplanowany dżem do twarożku to czy Zamawiający wymaga dodatkowo warzywa bądź 

owocu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że do twarożku z dżemem nie wymaga dodatkowo warzywa bądź owocu. 

 

Pytanie 10 

Jeśli do śniadania bądź kolacji zostanie zaplanowany keczup do dań typu parówki to czy Zamawiający wymaga dodatkowo 

warzywa? 

Odpowiedź: 



 

Zamawiający wymaga dodatkowo warzywa, jeśli do śniadania bądź kolacji zostanie zaplanowany keczup do dań typu 

parówki. 

 

Pytanie 11 

Czy dla diety cukrzycowej należy planować do śniadania zupę mleczną? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dla diety cukrzycowej należy planować do śniadania zupę mleczną. 

 

Pytanie 12 

Czy Zamawiający planuje jakiekolwiek działania w tym remonty, które będę skutkowały zmniejszeniem dziennej liczby osób 

żywionych o 15% i więcej. Jeżeli tak to w jakim okresie i jak długo one potrwają oraz o ile planowane jest zmniejszenie liczby 

osób żywionych? 

Odpowiedź: 

Na chwilę obecną Zamawiający nie planuje remontów, ani innych działań które skutkowałyby zmniejszeniem liczby 

osób żywionych, tym bardziej o 15%. 

 

Pytanie 13 

W związku z zapisem iż zupy mleczne i obiadowe mają być wydawane w wazach w nielimitowanych ilością, proszę o informację, 

czy Pacjenci spożywają posiłki w ogólnodostępnych jadalniach, czy posiłki są serwowane do łózka pacjent? 

Odpowiedź: 

Pacjenci spożywają posiłki w stołówce/jadalni. Dla pacjentów pozostających w oddziałach posiłki dostarczane są 

bezpośrednio do sal chorych.  

 

Pytanie 14 

Proszę o podanie liczby pacjentów dochodzących do stołówki, oraz pacjentów, którym trzeba podać posiłek do łózka 

Odpowiedź: 

Średnio z liczby 160 pacjentów 155 osób korzysta z posiłków w stołówce, 5 osobom trzeba dostarczyć posiłki do pokoju 

chorych.  

 

Pytanie 15 

Gdzie zlokalizowana jest stołówka dla pacjentów chodzących, czy znajduje się w bliskim sąsiedztwie któregoś z oddziałów? 

Odpowiedź: 

Jadalni/stołówka zlokalizowana jest w budynku głównym A. W bliskim sąsiedztwie znajduje się Oddział Rehabilitacji 

Medycznej, Pododdział Detoksykacji Alkoholowej, część Oddziału Leczenia Uzależnień i część Oddziału Leczenia 

Zaburzeń Nerwicowych. 

 

Pytanie 16 

Ile jest oddziałów w Szpitalu i jak są one rozmieszczone? 

Odpowiedź: 



 

W szpitalu są trzy oddziały, w tym jeden oddział z pododdziałem. Oddział Rehabilitacji Medycznej znajduje się na 

parterze budynku A, Pododdział Detoksykacji Alkoholowej znajduje się na I piętrze budynku B, część Oddziału Leczenia 

Uzależnień znajduje się na I piętrze budynku B, pozostała część Oddziału Leczenia Uzależnień znajduje się na I piętrze 

budynku R, część Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych znajduje się na I piętrze budynku A, pozostała część 

Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych znajduje się na II piętrze budynku B 

 

Pytanie 17 

Czy w przypadku konieczności wydania posiłków dla pacjentów na oddziałach, które są na poziomie powyżej „0”, jest możliwość 

skorzystania z windy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że istnieje możliwość korzystania z windy. 

 

Pytanie 18 

Czy Zamawiający posiada wózki bemarowe do dystrybucji posiłków dla pacjentów pozostających w oddziałach? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada wózków bemarowych. 

 

Pytanie 19 

Jeżeli wózki bemarowe ma zapewnić Wykonawca, bardzo proszę o informację czy wózki mają być nowe czy mogą być używane 

ale w dobrym stanie technicznym?  Proszę również o informację ile jest niezbędnych wózków do prawidłowej realizacji Umowy 

oraz jakie to mają być wózki (ile komór, czy komory grzane razem czy oddzielnie, czy ma być z rozsuwanymi blatami na górze, 

czy z półką na dole czy szafkami) 

Odpowiedź: 

Wózki mają być nowe.  Wykonawca jako profesjonalista sam oceni jaka liczba i rodzaj wózków bemarowych zapewni w 

prawidłowy sposób realizacje usługi żywienia. 

 

Pytanie 20 

Czy w stołówce wydawanie posiłków odbywa się w turach, czy wszyscy pacjenci chodzący mieszczą się jednocześnie? 

Odpowiedź: 

Posiłki wydawane są w trzech turach. 

 

Pytanie 21 

W jaki sposób są wydawane śniadania i kolacje w stołówce, czy każdy pacjent ma już wyserwowany talerz z posiłkiem na stoliku 

czy podchodzi do osoby wydającej posiłki (oprócz pacjentów z dysfunkcjami)? 

Odpowiedź: 

Posiłki wydawane pacjentom są na talerzach w okienku wydawczym/podawczym. Zupa wydawana jest w wazach 

przygotowanych na stole obok okienka wydawczego/podawczego, pacjenci obsługują się sami.(oprócz pacjentów z 

dysfunkcjami narządów ruchu). 

 

Pytanie 22 



 

W jaki sposób są wydawane są obiady w stołówce. Czy pacjent podchodzi do osoby wydającej posiłki i sam zanosi sobie obiad 

do stolika (oprócz pacjentów z dysfunkcjami)? 

Odpowiedź: 

Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 21. 

 

Pytanie 23 

Czy pacjenci odstawiają brudną zastawę „do okienka” czy Wykonawca musi sam pozbierać zastawę? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że pacjenci (oprócz pacjentów z dysfunkcjami narządów ruchu) odstawiają zastawę po 

spożyciu posiłków do okienka zmywalni.  

 

Pytanie 24 

Jakie są godziny wydawania posiłków na stołówce i na oddziałach? Czy ma to być w tym samym czasie czy można najpierw 

wydać na oddziałach a potem na stołówce lub odwrotnie? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że godziny wydawania posiłków znajdują się w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu 

zamówienia, w pkt 28. Zmawiający dopuszcza możliwość wydania posiłków najpierw na oddziałach a potem na stołówce 

lub odwrotnie. 

 

Pytanie 25 

Ile w chwili obecnej osób wykonuje usługę dystrybucji posiłków w ciągu jednego dnia? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie weryfikuje ile osób wykonuje usługę dystrybucji posiłków w ciągu jednego dnia. Zamawiający nie 

wskazuje  ilości osób niezbędnych do realizacji umowy w zakresie dystrybucji posiłków w ciągu jednego dnia. 

 

Pytanie 26 

Ile osób według Zamawiającego jest niezbędnych do prawidłowej realizacji Umowy w zakresie dystrybucji posiłków w ciągu 

jednego dnia? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wskazuje  ilości osób niezbędnych do realizacji umowy w zakresie dystrybucji posiłków w ciągu 

jednego dnia. 

 

Pytanie 27 

Proszę o zmianę tonażu auta z 2,5 na 3,5 tony. Z uwagi na ogólnie używane auta dostawcze których waga wynosi ponad 1,5 t 

wraz z dodatkową zabudową której waga wynosi kilkaset kg oraz posiłkami, nie sposób zmieścić się w takim limicie. Limit 3,5t 

jest standardowym dla pojazdów osobowych i dostawczych i takie też są maksymalne uprawnienia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany zapisu treści SIWZC:\SIWZ odnośnie auta dostawczego o brzmieniu 

„zapewnienia Najemcy swobodnego dostępu pojazdów zaopatrzenia o masie całkowitej do 3,5 t i  postoju do 30 minut”. 
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Pytanie 28 

Proszę dokładny opis stanu technicznego każdego z urządzeń które będą przekazane Wykonawcy na czas trwania kontraktu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dokładnego stanu technicznego urządzeń Wykonawca może dokonać podczas wizji lokalnej. 

 

Pytanie 29 

W odniesieniu do projektu Umowy,  paragraf 12 punkt 1 ppkt 4, proszę o informację jakie sytuacja musiała się wydarzyć, bądź 

jakie inne okoliczności skutkowałyby żądaniem wymiany pracownika Wykonawcy przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że paragraf 12 punkt 1 ppkt 4 projektu umowy dotyczy kar umownych. 

 

Pytanie 30 

Czy na pomieszczenia przeznaczone do dzierżawy są wydane jakieś nakazy/zalecenia, których termin wykonania mija w 

momencie ew. przejęcie obiektu przez nowego Wykonawcę. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie są wydawane nakazy/zalecenia. 

 

Pytanie 31 

Czy pomieszczenia są w dobrym stanie technicznych. Czy wszelkie wymagane obecnie remonty będą wykonane przez 

obecnego Wykonawcę, czy będą musiałby być zrobione przez ew. nowego Wykonawcę? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że ogólny stan techniczny pomieszczeń jest dobry, a dokładnego stanu technicznego 

pomieszczeń Wykonawca może dokonać podczas wizji lokalnej.  

 

Pytanie 32 

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcy. Jeśli tak to w jakiej części?  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza powierzenia części zamówienia podwykonawcy. 

 

Pytanie 33 

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów projektu umowy, poprzez dookreślenie zasad realizacji przez Zamawiającego 

obowiązku wynikającego z art. 142 ust 5. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w treści obowiązującej po dniu 19 

października 2014 r. tj. w treści, którą stosuje się do przedmiotowego postępowania nakazują, aby „umowa zawarta na okres 

dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia 

należnego wykonawcy, w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług; 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 



 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez wykonawcę.” (art. 142 ust. 5).   

Zamawiający w projekcie umowy w sposób następujący naruszył przepisy ustawy Prawo zamówień Publicznych: 

1. Opis dopuszczalnych i przewidywanych zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy jest fakultatywny (możliwość zmiany) 

podczas gdy w myśl obowiązującego prawa waloryzacja w oparciu o art. 142 ust. 5 ustawy Pzp jest obligatoryjna, 

2. Zamawiający w postanowieniach umownych zaniechał wskazania terminu od którego będzie obowiązywała waloryzacja 

wynagrodzenia wykonawcy w zmienionej wysokości. 

 Wolą ustawodawcy stało się, aby w umowach zawartych w wyniku rozstrzygnięcia postępowań wszczętych po dniu 

19.10.2014 r., Zamawiający określał kiedy i na jakich zasadach zwaloryzuje umowę, jeśli zajdzie jedna z przesłanek wskazanych 

w art. 142 ust 5 ustawy PZP. Pokreślić należy, iż nie chodzi o wpisywanie konkretnych kwot waloryzacji, nie znanych przecież 

także Zamawiającemu, ale określenie jasnych mechanizmów waloryzacji w razie wystąpienia którejkolwiek z przesłanek 

określonych w art. 142 ust 5 PZP.  

Od obowiązku wprowadzenia takich zapisów Zamawiający nie ma możliwości w żadnych przypadku odstąpić – ustawodawca 

nie przewidział takiego uprawnienia dla organizatora  postępowania przetargowego. Brak takich zapisów stanowi kwalifikowaną 

wadę siwz, co może skutkować nawet nieważnością całego postępowania.  

 Mając na uwadze powyższe, wnoszę o wprowadzenie do siwz wymaganych w art. 142 ust 5 ustawy zapisów, 

precyzujących, iż wartość wynagrodzenia wykonawcy ulega zmianie z dniem zaistnienia (w szczególności w wyniku zmiany 

ustawy lub innego aktu prawnego) którejkolwiek ze zmian, o których mowa w art. 142 ust 5 ustawy PZP., odczuwają także 

pracownicy, przy czym jednocześnie zamawiający są narażeni na pogorszenie jakości wykonywanego zamówienia, np. przez  

zastąpienie materiałów potrzebnych do wykonania zamówienia materiałami tańszymi, które zazwyczaj są materiałami niższej 

jakości.  

 Terminy wejścia w życie i wielkość zmian wprowadzonych w art. 142 ust 5 ustawy PZP w całości są niezależne od woli 

stron umowy o zamówienie publiczne. Aby zatem zapewnić z jednej strony stabilność finansów publicznych, którymi dysponują 

zamawiający a z drugiej strony dać wykonawcą gwarancję ich słusznych interesów, ustawodawca wprowadził obowiązek 

waloryzacji umów wieloletnich. Idea art. 142 ust 5 wyraża się w daniu gwarancji obu stronom umowy pewności, iż w razie 

zaistnienia zewnętrznego zdarzenia w tym przepisie wskazanego, z góry wiedzą w jaki sposób mają się zachować. Stąd 

obowiązek zawarcia w siwz swego rodzaju automatycznych mechanizmów dostosowywania wynagrodzenia wykonawcy do 

zewnętrznych warunków. Przy zapewnieniu zamawiającym bezpieczeństwa prawnego koniecznych zmian.  

Skoro te zdarzenia zewnętrzne determinują moment wyjścia w życie zmian, o których mowa w art. 142 ust 5 ustawy PZP, to 

zasadne jest aby konsekwencje tych zmian znalazły odzwierciedlenie w treści stosunku prawnego łączącego zamawiającego i 

wykonawcę w terminie, w którym te zmiany weszły w życie. Każdy inny termin wprowadzenia zmian w życie budzić może 

uzasadnione wątpliwości co do tego, czy nie mamy do czynienia z niedozwolonymi negocjacjami między stronami umowy. Brak 

bowiem obiektywnego powodu uzasadniającego inny termin wprowadzenia zmian niż dostosowanie się stron umowy do działań 

legislacyjnych ustawodawcy. 

W związku z powyższym prosimy o wprowadzenie poniższych zapisów zgodnych z PZP, do SIWZ do projektu umowy poprzez: 

- modyfikację treści §11 ust. 1) z: "Zamawiajacy przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie: "   

na :  

" Zamawiajacy dokona istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru wykonawcy w zakresie::" 

oraz  



 

- dodanie w §11 ust. 1 zapisu poprzez dodanie punktu 4) o treści: " Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od 

dnia wejścia w życie zmian o których mowa  w §11 ust. 1 pkt 3 a,b,c" 

Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuje  § 11 ust. 1  pkt 3 lit b projektu umowy o brzmieniu: „wysokości minimalnego wynagrodzenia 

za prace albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace(Dz. U. Nr 200, poz. 1679, ze zm.),  

  

Pytanie 34 

Zwracam się z prośbą o podanie aktualnej stawki osobodnia żywieniowej oraz wsadu w kwocie nett/brutto. 

 Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że stawka osobodnia żywieniowa wynosi 14,89 zł netto 16,08 zł brutto, natomiast wsad do kotła 9,20 zł 

netto. 

 

Pytanie 35 

Działając na podstawie art. 38 ust 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, wnoszę o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, poprzez dookreślenie zasad realizacji przez Zamawiającego obowiązku 

wynikającego z art. 142 ust 5. 

Zamawiający w zapisach umowy zobowiązał się do przeprowadzenia waloryzacji w razie zaistnienia przesłanek wedle starego 

brzmienia ustawy, które nie uwzględnia zmiany przepisów ustawy prawo zamówień publicznych od 1 września 2016 r., zgodnie 

z którą przepis art. 142 ust. 5 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych otrzymał następujące brzmienie: „wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;” 

Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuje  § 11 ust. 1  pkt 3 lit b projektu umowy o brzmieniu: „wysokości minimalnego wynagrodzenia 

za prace albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace(Dz. U. Nr 200, poz. 1679, ze zm.),  

 

Pytanie 36 

par. 12 ust. 1, 7 projektu umowy 

Mając na uwadze treść wzoru umowy wnosimy o zmianę o 50% wysokości kar umownych zastrzeżonych w powyższych 

przepisach 

W doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu 

Zamówień Publicznych dominuje pogląd, że ustanawianie przez zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych 

uznać należy bezwzględnie za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku, nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), które może 

być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 

1 pkt. 7 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 Krajowej Izby 

Odwoławczej z dnia 31 lipca 2015 r. sygn. akt: KIO/1519/15. 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. Należy mieć również na względzie stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wyroku z 29 listopada 2013 roku 

Sygn. akt I CSK 124/13, dotyczącego przesłanek miarkowania kar umownych jako rażąco wygórowanych. W uzasadnieniu 

wyroku Sąd wskazał, iż „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym 

mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody. Celem miarkowania 

kary umownej jest natomiast ochrona równowagi interesów stron i zapobieżenie nadmiernemu obciążeniu dłużnika oraz 

niesłusznemu wzbogaceniu wierzyciela”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy we wskazanym zakresie. 

 

 

 

Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).  
 
 
Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej wyjaśnienia do treści SIWZ oraz zmodyfikowaną SIWZ. 
 
 

 

Dyrektor 
SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSW w Otwocku 

/-/ Dariusz Kołodziejczyk 


