
Gryfino, 27.11.2018 r. 

1. Kary umowne - § 6 ust. 1 wzoru umowy  
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. Ustalone wysokości kar umownych są 
nieproporcjonalne                        do wysokości rzeczywistej szkody, jaką może ponieść 
Zamawiający. Wnioskujemy zatem                    o obniżenie wysokości kar umownych i 
dostosowanie ich wysokości do powszechnie spotykanych zapisów w postępowaniach 
prowadzonych przez inne szpitale, w następujący sposób:  

a) § 6 ust. 1 wzoru umowy – „Za nienależyte wykonanie usługi (zniszczenie, zagubienie, 
deformację, niedokładne wypranie) Zleceniobiorca zapłaci karę umowną w wysokości 10,00 
zł za każda sztukę, a w przypadku zniszczenia lub zagubienia odzieży personelu medycznego 
– koszt zakupu nowej odzieży, odpowiadającej tej, która została zagubiona lub zniszczona. 
Niezależnie od powyższego, w przypadku, gdy szkoda Szpitala przekroczy wysokość 
zastrzeżonej kary umownej, Szpital jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego do wartości rzeczywiście poniesionej szkody”;  

b) § 6 ust. 2 wzoru umowy – „W przypadku zwłoki w odebraniu lub zdaniu asortymentu,                           
w tym asortymentu, w stosunku, do którego usługa została wykonana wadliwie, 
Zleceniobiorca zapłaci Szpitalowi karę umowną w wysokości 50,00 zł za każdą rozpoczętą 
godzinę zwłoki”. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyżej wskazane zmiany w treści umowy. 

2. Czy Zamawiający przewiduje podpisanie oddzielnej umowy powierzenia danych osobowych,              
a jeżeli tak to czy wzór tej umowy może udostępnić Wykonawcom? 

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje. 

 


