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Protestujący: ,,PGF URTlcA'' Sp. z o.o.
54-613 Wrocław, ul. Krzemieniecka 120

ZamawiĄący.' Zakład opieki Zdrowotnej
Poznań - Stare Miasto
61-B33 Poznań, u|. Szko|na 8/12

PROTEST
Dotyczy postępowania o zamóWienie publiczne prowadzonego w trybie

przetargu nieograniczonego na dostawę LEKOW z LEKosPlsU szPlTALNEGo,
N r postępowan i a DZP/9299/N/2009

Na podstawie art. 180 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowień pub|icznych - Dz. U. z2008 r. nr 171, poz. 1058 (da|ej: Ustawa PZP),
Społka PGF URT|CA Sp. z o.o. (da|ej. Protestujący), składa protest na treść
opub|ikowanej w dniu 04.07.2009 roku specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(da|ej. siwz), w części dotyczącej projektu umowy.

Protestujący zarzuca Zamawiającemu naruszenie art. 5 | ań. 353] ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywi|ny (da|ej: kc') w związku z art. 14 Ustawy
PZP oraz Żąda zmiany treści siwz poprzez zmianę treści $ 4 ust' 3 projektu umowy.

Interes prawny Protestującego może doznać uszczerbku W wyniku
jednostronnego narzucenia przez Zamawiającego zapisow przyszłej umowy,
umozliwiających Zamawiającemu wykorzystywanie swojego prawa do ceIow
s p rzecznych ze społeczn o-g ospod a r czy m przeznaczen iem teg o p rawa'

PGF IJRTICA Sn z o o
54-613 Wrocław' uI. Krzemieniecka 120. te|' 71 78 26 600, fax78 26 643

NIP 894-25-56-799' NORDEA Bank Po|ska s.A' 88 1440 1101 0000 0000 0915 4663' Sąd Rejonowy dla W-wia Fabrycznej, V|
Wydz. Gospodarczy KRS' KRS nr 0000113253, Wysokośc kapita,łu zakładowego: 'l ,000 000,00 zł

www.untca.ol

Wrocław dn' 16'07.2009 r.

ZAKŁAD oPiEKi 7Ipoz r[nXi :';;$n^q wgJN Err MIASTO i.i.t , , I| .'-.J ;
do D/P wplynęlo dnia .'....'''.''...'..'.. o goa, -.",.łl}*.'



trGi* i..JRl'lCir\ $1-r. z i:,ir
5.i.613 Vltocłevl' uJ' Krzemieniecra 120
tel. 071i7826600. prfetalgi fax 17il782ł]6a3
NiP 894-ts.s6-79e. !rG.r.J 932081r01 

Uzasadnignig

Treść $ 4 ust.3 projektu umowy jest sprzeczna z art. 14 ustawy PZP (ar1.5, art. 3531)'
Zamawiający przewidziat raŻąCo wysokie kary umowne nałożone na wykonawcę. W
przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn |ezących po stronie wykonawcy, wykonawca
zobowiązany jest do zapłaty kary w wysokości 30% wynagrodzenia całej zawańej pomiędzy
stronami umowy. Według protestującego zapis taki powinien być zmieniony. Kara za
odstąpienie od umowy powinna byó nie wyższa niż 10o/o wańości nie zrea|izowanego
przedmiotu zamówienia (czyli wańości niezrealizowanej części umowy).

Składając ofeńę w postępowaniu o udzie|enie zamówienia pub|icznego wykonawca
nie zakłada chęci ani potrzeby odstąpienia od realizacji umowy. Niemniej wykonawca musi
uwzg|ędniÓ ryzyko wystąpienia oko|iczności, nie dających się przewidzieÓ w momencie
składania ofeń, ktore spowodują iz wykonanie umowy jest dla wykonawcy niemozliwe.
Ustawodawca, W przepisie ań. 145 ustawy PZP, zabezpieczył interes pub|iczny dając
mozliwośÓ Zamawiającemu, W razie wystąpienia istotnej zmiany oko|iczności, odstąpienia od
umowy bez konieczności wnoszenia jakiejko|wiek rekompensaty wobec wykonawcow
zamowienia pub|icznego' Zdaniem protestującego, 1uŻtak usankcjonowana nierÓwnośc stron
postępowania powinna powstrzymac Zamawiającego przed wprowadzaniem do umowy
zapisów drastycznie ograniczających prawa wykonawcy' Protestujący znając specyfikę
działa|ności Zamawiającego i rozumiejąc potzebę zabezpieczenia regu|arnych dostaw
|ekow, nie uchy|a się zarowno od dek|aracji rzete|nego wypełniania obowiązkow wykonawcy
jaki i zaakceptowania zapisow umowy nakładających na wykonawców kary. Niemniej jednak,
rozwaŻając konsekwencje zapisow zawańych we wzorze umowy, na|eŻy zwrocic uwagę, iz
mogą dotyczyÓ sytuacji, w ktorej wykonawca będzie zmuszonv odstąpió od umowy w
końcowej fazie jej rea|izaĄi, np. po dostarczeniu Zamawiającemu ponad 90%
zakontraktowanych |ekow. W takich oko|icznościach wartośÓ kary nałozonej na wykonawcę
byłaby znacznie wyŻsza niz wańośÓ niezrea|izowanego przedmiotu umowy. Protestujący
wskazuje, iz nie ty|ko w tak skrajnych oko|icznościach jak powyzej opisana' wysokośc
okreś|onej We wzorze umowy kary może okazac Się nieproporcjona|nie wysoka do
ewentua|nych szkód poniesionych przezZamawiĄącego' Tym samym Wymagana kara moze
byc uznana za raŻąco Wygorowanąw rozumieniu ań. 484 s 2 Kodeksu cywi|nego.

Mając na wzg|ędzie powyzsze Wnoszę jak na wstępie'

W załączeniu.
- Wypis z rejestru
- Pełnomocnictwo

o.o' {leqowntxa
ożiatufitfotar0ow

Mot g,, 
"łA<o 

r ze n t'a w ska


