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Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu podstawowego na realizację zadania 

pod nazwą: Zakup i dostawa książek bibliotecznych dla celów dydaktycznych 
dla Wydziału Filologicznego i Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
– 28 części. 

 
 

INFORMACJA NR 3. - ZMIANA TREŚCI SWZ, ZMIANA TERMINU 
 

Na podstawie art. 284 ust. 1 i 6 i art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień i zmienia 
treść specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, w poniższym zakresie: 

 
Pytanie 1: 
§ 5 pkt. 1. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,2 % 
kwoty brutto wynagrodzenia, o której mowa w § 2 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu dostawy 
wykraczający poza termin, o którym mowa w § 2 ust. 3. 
 
0,2% od całej kwoty brutto wynagrodzenia, nie wynagrodzenia za ten konkretny nie dostarczony tytuł, ale całości 
zamówienia. 
Czyli jeśli wykonawca złoży ofertę na zaledwie powiedzmy na 4 pierwsze części wartości ok 55 000 zł to kara za 
tydzień opóźnienia w dostawie jednego tylko tytułu wyniesie  770 zł, a opóźnienie z przyczyn, które wyjaśniam 
poniżej może być znacznie dłuższe. 
 
Odpowiedź 1: 
Wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym dla każdej 
części zamówienia oddzielnie. Kary, o których mowa w § 5 naliczane będą dla każdej części 
zamówienia oddzielnie.  
 
Zamawiający dokonuje zmiany zapisu § 5 pkt. 1 Załącznika nr 4 do SWZ – projekt umowy, w 
poniższym zakresie: 
§ 5 pkt. 1. JEST: 
Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,2 
% kwoty brutto wynagrodzenia, o której mowa w § 2 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w 
wykonaniu dostawy wykraczający poza termin, o którym mowa w § 2 ust. 3. 
 
§ 5 pkt. 1. MA BYĆ: 
Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,2 
% kwoty brutto wynagrodzenia, o której mowa w § 2 ust. 2 (dla danej części, której dotyczy 
umowa), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu dostawy wykraczający poza termin, o 
którym mowa w § 2 ust. 3. 
 
Pytanie 2: 
§ 5 pkt. 3. W sytuacji nie dostarczenia przez Wykonawcę wszystkich pozycji z Załącznika nr 1 Zamawiający naliczy 
karę umowną w wysokości 30 krotności wartości każdej pozycji (wartość netto+ VAT), która nie została 
dostarczona. 



 
Przykładowo w części 9 wycenionej na 4000 zł i średniej cenie książki 300 zł netto kara umowna za 
niedostarczenie tylko jednego tytułu to 9 000zł! Czyli dwa razy przekracza wartość tej części zamówienia. 
Jaki jest sens umieszczania takich drakońskich kar w umowie? Potencjalny wykonawca, który zwróci uwagę na 
ten zapis, nie podejmie ryzyka związania się taką umową. 
Musimy zdać sobie sprawę, że przedmiotem tej umowy jest zakup i dostawa książek. Każda książka ma tylko 
jednego wydawcę i jeśli w czasie między sporządzeniem oferty a podpisaniem umowy nakład tytułu się 
wyczerpie, dostawca nie ma możliwości nabycia jej gdzie indziej. 
  
Podobna i jeszcze częstsza na rynku książek zagranicznych jest sytuacja, kiedy danego tytułu chwilowo nie ma w 
sprzedaży. W czasach druku cyfrowego nie drukuje się dużych nakładów, tylko sukcesywnie uzupełnią się 
magazyny. Taka przerwa w dostępności może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy i wykraczać poza termin 
wykonania zamówienia. 
  
Na podstawie tak sformułowanej umowy wykonawca przejmuje na siebie w zasadzie wszystkie ryzyka, jakie 
mogą wystąpić w procesie dostawy i uniemożliwić jej terminową realizację. 
Uważam, że obarczenie wykonawcy odpowiedzialnością oderwaną od jego winy i niosącą tak dotkliwe skutki 
finansowe, np. w przypadku przedłużającej się niemożności dostawy 
narusza równowagę kontraktową stron w nadmiernym stopniu. 
  
Sugerowałabym zmianę w punkcie pierwszym na 2% od  kwoty brutto wynagrodzenia, ale tylko za 
niezrealizowaną terminowo część zamówienia. 
A w punkcie trzecim z „w wysokości 30 krotności” na „w wysokości 2 krotności”. 
 
Odpowiedź 2: 
W odpowiedzi Zamawiający dokonuje zmiany zapisu § 5 pkt. 3 Załącznika nr 4 do SWZ – projekt umowy, w 
poniższym zakresie: 
§ 5 pkt. 3 JEST: 
W sytuacji nie dostarczenia przez Wykonawcę wszystkich pozycji z Załącznika nr 1 Zamawiający naliczy karę 
umowną w wysokości 30 krotności wartości każdej pozycji (wartość netto+ VAT), która nie została dostarczona. 
 
§ 5 pkt. 3. MA BYĆ: 
W sytuacji nie dostarczenia przez Wykonawcę jakiejkolwiek pozycji z Załącznika nr 1a (dla danej części 1-28), 
Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 3 krotności wartości niedostarczonej/ych pozycji (wartość netto+ 
VAT). 
 
Pytanie 3: 
Pytanie do SWZ, Cz III Przedmiot zamówienia 
18. Zamawiający wskazał w opisie przedmiotu zamówienia i kalkulacji cenowej dla części 1-28 numery ISBN oraz 
kryteria stosowane w celu oceny równoważności. Za równoważną Zamawiający uzna książkę, która ma takiego 
samego autora, tytuł i rok wydania nie starszy niż wskazany przez Zamawiającego 
  
Jest to bardzo dobry zapis dający możliwość zamiany książki z podanym w kalkulacji numerem ISBN na 
równoważny. 
Jedynie dopuszczalne mogłoby być uwzględnienie po konsultacji z zamawiającym i tylko po otrzymaniu jego 
zgody, wydań starszych. 
Dotyczy to szczególnie książek takich jak wspomnienia, klasyczne podręczniki, źródła historyczne, jednym słowem 
teksty, których kolejne wydania nie są zmieniane, a tylko przedrukowywane i ich wartość nie ma związku z data 
publikacji. I często mimo, że ostatnie wydanie nie jest już dostępne, można kupić wcześniejsze w dobrej cenie. 
Taki zapis o zastąpieniu książki innym wydaniem po zaakceptowaniu przez zamawiającego na pewno pozytywnie 
wpłynęłaby na ilość sprawnie zrealizowanych zamówień. 
 
Odpowiedź 3: 
 Jeśli Wykonawca ma problem z dostępnością któregoś z tytułów na etapie sporządzania oferty, może zwrócić się 
z pytaniem do Zamawiającego o możliwość dopuszczenia zaoferowania wydania starszego. 
  



Zamawiający – Uniwersytet Wrocławski przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz termin 
związania ofertą oraz zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 9 zamieszcza w Biuletynie Zamówień 
Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 
Zamawiający dokonuje zmiany terminów w treści SWZ w Rozdz. IX pkt 1 i Rozdz. XI pkt 1 i 9). 

Zmieniony termin składania ofert: 09.03.2021r. do godz. 10:00. 
Zmieniony termin otwarcia ofert: 09.03.2021r., o godz. 11:00. 
Zmieniony termin związania ofertą: 07.04.2021r. 
 
 
Zamawiający przekazuje w załączeniu: 
zmieniony Załącznik nr 4 do SWZ – Wzór umowy 
z uwzględnieniem ww. zmiany. 
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