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Rzeszów, 2014.05.21

Dotyczy przetargu nieograniczonego na obsługę serwisową urządzeń medycznych.
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907 z póź. zm.) uprzejmie informuje, że od Wykonawców wpłynęły
zapytania następującej treści:
II. Pyt. 1
Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy ze względu na serwisowalność aparatu Integris CV, który jest
aparatem starszego typu, Zamawiający zgadza się na dołączenie do tekstu umowy sformułowania:
„Wykonawca nie może zagwarantować w każdym przypadku dostawy części zamiennych do aparatów starszych
typów, przy czym Wykonawca podejmie wszelkie rozsądne starania w celu naprawy Sprzętu Medycznego. W
przypadku, jeśli Wykonawca nie będzie w stanie dokonać naprawy jakiejkolwiek części Sprzętu Medycznego,
umowa zostanie rozwiązana, przy czym odpowiedzialność Wykonawcy będzie ograniczona do miesięcznego
zryczałtowanego wynagrodzenia wg §2, p.2.”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dodaje w projekcie umowy w § 3 ust.10 o brzmieniu:
„Wykonawca nie może zagwarantować w każdym przypadku dostawy części zamiennych do aparatów starszych
typów, przy czym Wykonawca podejmie wszelkie rozsądne starania w celu naprawy Sprzętu Medycznego. W
przypadku, jeśli Wykonawca nie będzie w stanie dokonać naprawy jakiejkolwiek części Sprzętu Medycznego,
umowa zostanie rozwiązana w tej części.”- dotyczy wszystkich pakietów.
Jednocześnie w projekcie umowy załącznik nr 3 do SIWZ (dotyczący pakietów nr 1-16, 18-20, 22-82, 85-87, 9094) - § 3 ust.10 - „Wykonawca dostarcza części zamienne do konserwacji lub naprawy każdorazowo bezpłatnie
do wartości 200,00zł netto." - (dotyczy pakietu nr 40)."- otrzymuje nową numerację § 3 ust.11.
V.
Pytanie 4 – dotyczy załącznik nr 3 do SIWZ – UMOWA § 3 pkt. 3
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu z „Bezwzględnie wymagane jest, aby Wykonawca posiadał
dokumenty potwierdzające uprawnienia do serwisowania aparatury tj. upoważnienie wystawione przez wytwórcę
lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych usług zgodnie z ustawą...” na: „Wymagane jest, aby
Wykonawca posiadał dokumenty potwierdzające uprawienia do serwisowania aparatury tj. certyfikaty szkoleń
wystawione przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych usług zgodnie z ustawą...”.
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje SIWZ w tym zakresie. § 3 pkt. 3 projektu umowy otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca oświadcza, że:
a) dysponuje określonym przez wytwórcę zapleczem technicznym, częściami zamiennymi, częściami zużywalnymi
i materiałami eksploatacyjnymi;
b) posiada określone przez wytwórcę instrukcje serwisowe wyrobu sporządzone w sposób zrozumiały dla
zatrudnionych osób oraz odpowiednie procedury i instrukcje wykonywania czynności;
c) zatrudnia osoby posiadające określone przez wytwórcę kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.
d) posiada dokument potwierdzający (upoważnienie/ autoryzację), iż Wykonawca jest uprawniony (upoważniony
przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela) do obsługi serwisowej. Dokument ten jest wymagany dla
głównego systemu wymienionego w treści pakietu. (dotyczy pakietów 40,83,84,88, 89)
e) posiada - dokument potwierdzający (autoryzacja, upoważnienie), iż Wykonawca jest uprawniony
(upoważniony przez producenta sprzętu) do obsługi serwisowej, lub certyfikat, świadectwo szkoleń osób, które
będą wykonywały czynności serwisowe. Wymagane jest aby w/w dokumenty poświadczał o odbyciu szkolenia

uprawniającego go do wykonywania czynności serwisowych z danego typu/modelu urządzenia (dla każdego
oferowanego typu / modelu urządzenia w danym pakiecie).” dotyczy pozostałych pakietów (innych niż
40,83,84,88, 89)”
VIII.
Pytanie 1 dotyczy Pakiet 26 i 87
Czy Zamawiający zamierza wykonywać przegląd urządzeń, do których nie są już produkowane części zamienne,
lub ich produkcja zostanie zaprzestana w czasie realizacji umowy zgodnie z SIWZ?
Odpowiedź: W przypadku, jeśli Wykonawca nie będzie w stanie dokonać przeglądu technicznego ze względu na
brak części zamiennych wynikających z zaprzestania produkcji/ braku w magazynach umowa zostanie
rozwiązana /pomniejszona o dane urządzenie/daną pozycję. W takim przypadku Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu opinie techniczną o braku możliwości dalszej obsługi serwisowej danego urządzenia.
Zamawiający wymaga, aby w formularzu cenowym zawarte były ceny w sposób umożliwiający pomniejszenie
wynagrodzenia dla urządzeń, dla których umowa zostaje rozwiązana.
Pytanie 2 dotyczy Pakiet 26 i 87
Czy Zamawiający zwolni Wykonawcę z obowiązku świadczenia usług serwisowych, jeżeli w trakcie realizacji
umowy ich producent zaprzestanie produkcji części zamiennych?
Odpowiedź: W przypadku jeśli Wykonawca nie będzie w stanie dokonać przeglądu technicznego ze względu na
brak części zamiennych wynikających z zaprzestania produkcji/braku w magazynach umowa zostanie
rozwiązana /pomniejszona o dane urządzenie /daną pozycję. W takim przypadku Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu opinie techniczną o braku możliwości dalszej obsługi serwisowej danego urządzenia.
Zamawiający wymaga, aby w formularzu cenowym zawarte były ceny w sposób umożliwiający pomniejszenie
wynagrodzenia dla urządzeń, dla których umowa zostaje rozwiązana
IX.
Pytanie 2.
W związku z innymi terminami realizacji umowy (§ 8 p. b) wzoru umowy) dla poszczególnych grup urządzeń
wymienionych w Pakiecie nr 88 oraz specyfiką zakresu zamówienia opisanego w punkcie 9 Załącznika nr 5/10 p.t.
„Wykaz prac wykonywanych podczas przeglądu technicznego, terminów ich realizacji oraz zakres obsługi
serwisowej.” - Pakiet nr 88, prosimy o następującą modyfikację wzoru umowy w § 2 dla Pakietu nr 88, który
zostanie poszerzony o dodatkowe punkty/ podpunkty:
a) wartość brutto należna za realizację umowy w zakresie pozycji nr 1-11, 14-19 pakietu nr 88 wynosi …....zł
(słownie: …..............) i płatna będzie miesięcznie w wysokości brutto ….............zł (słownie: …....................) przez
okres 36 miesięcy licząc od daty podpisanie umowy. Faktury będą wystawiane miesięcznie z 60 dniowym
terminem płatności.
b) wartość brutto należna za realizację umowy w zakresie pozycji nr 12-13 pakietu nr 88 wynosi …....zł (słownie:
…..............) i płatna będzie miesięcznie w wysokości brutto ….............zł (słownie: …....................) przez okres od
dnia 26.09.2015 r. do dnia 20.05.2017 r. Faktury będą wystawiane miesięcznie z 60 dniowym terminem płatności.
c) wartość brutto należna za realizację umowy w zakresie podpunktu 9 (Zał. nr 5/10) pakietu nr 88 wynosi …....zł
(słownie: …..............) i płatna będzie w 16-stu równych miesięcznych ratach licząc od daty wystawienia faktury na
podstawie podpisanego przez obie strony protokołu odbioru. Prosimy o wskazanie osoby upoważnionej do
podpisania protokołu odbioru ze strony Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w następujący sposób:
§ 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wypłacane będzie miesięcznie w wysokości brutto................zł
(słownie:....................................). (dotyczy pakietów nr 17, 21, 83, 84, 89).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wypłacane będzie miesięcznie:
a) wartość brutto należna za realizację umowy w zakresie pozycji nr 1-11, 14-19 pakietu nr 88 (poz.1+2
formularza cenowego) wynosi ……....zł (słownie: …..............) i płatna będzie miesięcznie w wysokości brutto
….............zł (słownie: …....................) przez okres 36 miesięcy licząc od daty podpisania umowy. Faktury będą
wystawiane miesięcznie z 60 dniowym terminem płatności.
b) wartość brutto należna za realizację umowy w zakresie pozycji nr 12-13 pakietu nr 88 (poz.3 formularza
cenowego) wynosi ……......zł (słownie: …..............) i płatna będzie miesięcznie w wysokości brutto ….............zł
(słownie: …....................) przez okres od dnia 26.09.2015 r. do dnia 20.05.2017 r. Faktury będą wystawiane
miesięcznie z 60 dniowym terminem płatności.

c) wartość brutto należna za realizację umowy w zakresie podpunktu 9 (Zał. nr 5/10) pakietu nr 88 (poz.4
formularza cenowego) wynosi …....zł (słownie: …..............) i płatna będzie w 16-stu równych miesięcznych ratach
licząc od daty wystawienia faktury na podstawie podpisanego przez obie strony protokołu odbioru.” (dotyczy
pakietu nr 88).”
Zamawiający wymaga formularza cenowego w kształcie:
Pakiet nr 88:
Lp. Nazwa asortymentu
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Poz. 2-11,14-19
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4

J. m. Ilość
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Cena
Wartość netto
jedn.
w zł (kol. 4 x
netto w zł kol. 5)
5
6

Podatek VAT Wartość brutto w
od wartości z zł [(kol. 6 x kol.
kol. 6 w %
7) +kol. 6]
7
9

Modernizacja aparatury
diagnostycznej obrazowej
produkcji GE (pkt 9 załącznika
5/10)

RAZEM
X
X
X
X
W rubryce „ilość” i „j.m.” należy uwzględnić ilości wskazane w „Warunkach wykonywania przeglądu
technicznego, terminów ich realizacji oraz zakresu obsługi serwisowej” oraz ilości urządzeń podanych w
„Wykazie urządzeń”
Dotyczy wzoru umowy dla pakietu 88.
Pytanie 8. Dotyczy § 6 ust. 2 wzoru umowy
Kary umowne dotyczą wykonania przedmiotu zamówienia. Przejście na osoby trzecie Wierzytelności nie stanowi
części przedmiotu zamówienia. Proponujemy zatem wykreślenie par. 6 ust. 3 z umowy.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 9. Dotyczy § 3 ust. 2 wzoru umowy
prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający podał termin w dniach roboczych, rozumianych jako dni od
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie 10. Dotyczy § 3 ust. 5 wzoru umowy
prosimy Zamawiającego o precyzyjne wyjaśnienie zwrotu „załatwienie reklamacji”.
Odpowiedź: Rozpatrzenie i wykonanie.
Pytanie 11. Dotycz § 3 ust. 6 pkt. 1 wzoru umowy
Zgodnie z Kodeksem cywilnym karę umowna można naliczyć w wypadku zawinionego działania lub zaniechania,
więc Wykonawca powinien odpowiadać za zwłokę, nie za opóźnienie. Wykonawca nie powinien odpowiadać za
opóźnienie wywołane np. siłą wyższą, działaniem organów administracji. W związku z tym proponujemy, aby w
omawianym punkcie słowo „opóźnienie” zastąpić słowem „zwłoka”.
Pytanie 12. Dotyczy § 7 ust. 1 wzoru umowy
Zgodnie z Kodeksem cywilnym karę umowną można naliczyć w wypadku zawinionego działania lub zaniechania,
więc Wykonawca powinien odpowiadać za zwłokę, nie za opóźnienie. Wykonawca nie powinien odpowiadać za
opóźnienie wywołane np. siłą wyższą, działaniem organów administracji. W związku z tym proponujemy, aby w
omawianym punkcie słowo „opóźnienie” zastąpić słowem „zwłoka”.

Pytanie 13. Dotyczy § 7 ust. 2 wzoru umowy
Wyznaczając Wykonawcy dodatkowy termin wykonania usługi, Zamawiający godzi się na jej późniejszą realizację.
W związku z tym Zamawiający nie powinien mieć dodatkowej możliwości odstąpienia od umowy po upływie 7 dni
od daty pierwotnie ustalonego przez strony terminu. Taki zapis może doprowadzić do absurdalnej sytuacji, w której
Zamawiający odstąpi od umowy, przed upłynięciem dodatkowo wyznaczonego terminu. W związku z tym prosimy
o następującą modyfikację:
„2. Nie tracąc praw do kary umownej, o której mowa w ust 1, Zamawiający w razie opóźnienia w wykonaniu usługi
może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin wykonania usługi. Gdy opóźnienie przekroczy 7 dni dodatkowo
wyznaczonego terminu wykonania usługi, o której mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający może od umowy
odstąpić z winy Wykonawcy i żądać kar umownych, o których mowa w ust. 3. Oświadczenie o odstąpieniu od
umowy Zamawiający może złożyć w terminie 30 dni od upływu terminu na wykonanie usługi.”
Odpowiedź: Dotyczy pytań 11, 12, 13 - Zamawiający nie wyraża zgody.
X.
Zapytanie 1: Dotyczy wzoru umowy z załącznika nr 3.
Wykonawca wnioskuje o zastąpienie zapisu §2 ust. 3:
„W przypadku zmiany przepisów dotyczących wysokości podatku VAT ceny ulegną zmianie stosownie do tych
przepisów.”
zapisem:
„W przypadku zmiany przepisów dotyczących wysokości podatku VAT ceny brutto ulegną zmian stosownie do tych
przepisów.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Zapytanie 2: Dotyczy wzoru umowy z załącznika nr 3.
Wykonawca wnioskuje o zastąpienie zapisu §2 ust. 4:
„Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych zaproponowanych w postępowaniu przez cały okres trwania
umowy tj. przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.”
zapisem:
„Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych netto zaproponowanych w postępowaniu przez cały okres
trwania umowy tj. przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Zapytanie 3: Dotyczy wzoru umowy z załącznika nr 3.
Wykonawca wnioskuje o zastąpienie zapisu §3 ust. 1:
„Wykonawca będzie świadczył usługi serwisowe na rzecz Zamawiającego w dniach roboczych od poniedziałku do
piątku w godzinach od 8.00 do 17.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.”
zapisem:
„Wykonawca będzie świadczył usługi serwisowe na rzecz Zamawiającego w dniach roboczych od poniedziałku do
piątku w godzinach od 8.00 do 17.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy lub w uzasadnionych
przypadkach w terminie ustalonym z Zamawiającym.”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. §3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Wykonawca będzie świadczył usługi
serwisowe na rzecz Zamawiającego w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy lub w uzasadnionych przypadkach w terminie ustalonym z
Zamawiającym.”
Zapytanie 4: Dotyczy wzoru umowy z załącznika nr 3.
Wykonawca wnioskuje o zastąpienie zapisu §3 ust. 5:
„W przypadku złożenia przez Zamawiającego uzasadnionej reklamacji z powodu niewłaściwego wykonywania
obsługi serwisowej Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia reklamacji w terminie 7 dni od daty otrzymania
zawiadomienia droga faksową na numer”
zapisem:
„W przypadku złożenia przez Zamawiającego uzasadnionej reklamacji z powodu niewłaściwego wykonywania
obsługi serwisowej Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia reklamacji w terminie 7 dni roboczych od daty
otrzymania zawiadomienia droga faksową na numer”
Zapytanie 5: Dotyczy wzoru umowy z załącznika nr 3.

Wykonawca wnioskuje o dodanie zapisu §3 ust. 10:
„W przypadku stwierdzenia podczas naprawy, że wymiana części jest niemożliwa z powodu zaprzestania produkcji
danej części przez producenta, wykonanie usługi będzie niemożliwe bądź w znacznym stopniu ograniczone.
Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego w formie pisemnej. W wyniku zaistniałej
sytuacji strony dopuszczają wyłączenie danego sprzętu z umowy poprzez sporządzenie aneksu przez
Zamawiającego.”
Zapytanie 6: Dotyczy wzoru umowy z załącznika nr 3.
Wykonawca wnioskuje o zastąpienie zapisu §6 ust. 1:
„Strony ustalają, że płatność będzie dokonana po każdej usłudze przelewem bankowym z rachunku Zamawiającego
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w terminie 60 dni, licząc od daty otrzymania faktury
VAT.”
zapisem:
„Strony ustalają, że płatność będzie dokonana po każdej usłudze przelewem bankowym z rachunku Zamawiającego
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania faktury
VAT.”
Zapytanie 7: Dotyczy wzoru umowy z załącznika nr 3.
Wykonawca wnioskuje o zastąpienie zapisu §6 ust. 3:
„Za każde pojedyncze naruszenie postanowienia o którym mowa w §6 ust. 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 20% wartości umowy. Karę umowną Wykonawca zobowiązany jest zapłacić w terminie
14 dni po otrzymaniu pisemnego wezwania od Zamawiającego.”
zapisem:
„Za każde pojedyncze naruszenie postanowienia o którym mowa w §6 ust. 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 10% wartości umowy. Karę umowną Wykonawca zobowiązany jest zapłacić w terminie
14 dni po otrzymaniu pisemnego wezwania od Zamawiającego.”
Zapytanie 8: Dotyczy wzoru umowy z załącznika nr 3.
Wykonawca wnioskuje o zastąpienie zapisu §7 ust. 1:
„W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu usługi, o którym mowa w § 3 ust. 1, Zamawiający może
żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,3% wartości umowy za każdy dzień opóźnienia.”
zapisem:
„W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu usługi, o którym mowa w § 3 ust. 1, Zamawiający może
żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,1% wartości umowy za każdy dzień opóźnienia.”
Zapytanie 9: Dotyczy wzoru umowy z załącznika nr 3.
Wykonawca wnioskuje o zastąpienie zapisu §7 ust. 2:
„Nie tracąc praw do kary umownej, o której mowa w ust. 1, Zamawiający w razie opóźnienia w wykonaniu usługi
może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin wykonania usługi, a gdy opóźnienie przekroczy 7 dni od terminu
wykonania usługi, o którym mowa w § 3 ust. 1, Zamawiający może od umowy odstąpić z winy Wykonawcy i żądać
kar umownych, o których mowa w ust. 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zamawiający może złożyć w
terminie 30 dni od upływu terminu na wykonanie usługi.”
zapisem:
„Zamawiający w razie opóźnienia w wykonaniu usługi może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin wykonania
usługi, a gdy opóźnienie przekroczy 7 dni roboczych od terminu wykonania usługi, o którym mowa w §3uust. 1,
Zamawiający może od umowy odstąpić z winy Wykonawcy i żądać kar umownych, o których mowa w ust. 3.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zamawiający może złożyć w terminie 30 dni od upływu terminu na
wykonanie usługi.”
Odpowiedź: Dotyczy pytań 4, 5, 6, 7, 8, 9 - Zamawiający nie wyraża zgody.
Zapytanie 10: Dotyczy wzoru umowy z załącznika nr 3.
Wykonawca wnioskuje o sprecyzowanie zapisu §7 ust. 2 o treści „nienależytego wykonania umowy.”
Odpowiedź: Pytanie jest nieprecyzyjne, bo w §7 ust. 2 nie ma tego pojęcia.
XI.
6. Dot. pakiet nr 40 Obsługa serwisowa mini gamma kamery załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w umowie następującego zapisu:

„Rozliczanie usług wykonywanych w ramach niniejszej umowy następuje w okresach kwartalnych.”
Powyższy zapis nie rodzi dodatkowych obowiązków dla stron umowy, a warunki wykonywania usług, wystawiania
faktur oraz warunki płatności pozostają bez zmian. Jednak, ze strony Wykonawcy powyższy zapis pozwoli na
określenie w prawidłowy sposób momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług (art.
19a ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług).
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
XII.
1) Wzór umowy – par 2 ust 5 (pakiet 84) i Wzór umowy – par 2 ust 4 (pakiet 63, 82)
„Prosimy o usunięcie słowa gwarantuje, które sugeruje odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, podczas gdy norma
wynikająca z kodeksu cywilnego odpowiedzialność oparta na zasadzie winy.”
3) Wzór umowy – par 3 ust 5 i ust 6
Prosimy, celem doprecyzowania, o zmianę w poniższym zakresie:
„W przypadku złożenia przez Zamawiającego uzasadnionej reklamacji z powodu niewłaściwego wykonania
obsługi serwisowej Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 7 dni od daty otrzymania
zawiadomienia drogą faksową na numer....”
„W przypadku nie rozpatrzenia reklamacji przez Wykonawcę w terminie, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający
może: „
prosimy o doprecyzowanie – czasownik który jest stylistycznie powiązany ze reklamacją, to jej „rozpatrzenie”,
jednocześnie zwracamy uwagę, że pojęcie „załatwienia” jest pojęciem nieostrym i nieprecyzyjnym.
4) Wzór umowy – par 3 ust 6 pkt 1 oraz par 7 ust 1 i ust 2.
prosimy o zmianę terminu opóźnienie na zwłoka. Zgodnie z art. 476 Kodeksu cywilnego, Wykonawca odpowiada
za opóźnienie, za które ponosi odpowiedzialność, czyli właśnie zwłokę.
5) Wzór umowy – par 3 ust 6 pkt 1 oraz par 7 ust. 1
Prosimy o rozszerzenie o zapis:
„... jednak łącznie nie więcej niż 10% wartości umowy netto.”
Powyższa prośba ma na celu umożliwienie Wykonawcy skalkulowania oferty poprzez określenie maksymalnego
pułapu ryzyk finansowych, a tym samym złożenie oferty odpowiadającej realnym warunkom i nie obarczonej
nadmiernymi kosztami związanymi z tymi ryzykami. Podstawą powinno być odniesienie do konkretnej kwoty
zgodnie z wyrokiem SN z 8 lutego 2007 I CSK 420/06 Sformułowanie art. 483 § 1 k.c. dopuszczające zastrzeżenie
kary umownej w „określonej sumie” w sposób jednoznaczny prowadzi do wniosku, że kara powinna być w chwili
zastrzegania wyrażona kwotowo. Dopuszczalne byłoby posłużenie się innymi miernikami wysokości, np.
ułamkiem wartości rzeczy albo ułamkiem innej sumy (wartości kontraktu), jeżeli ustalenie kwoty byłoby tylko
czynnością arytmetyczną, natomiast przyjęcie konstrukcji prawnej zakładającej ustalanie w przyszłości podstawy
naliczania kary umownej nie byłoby zgodne z art. 483 § 1k.c. I stanowiłby inna czynność prawną.
6) Wzór umowy – par 3 ust 6 pkt 2
Prosimy, celem doprecyzowania, o zmianę w poniższym zakresie:
„2) lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy oraz żądać od Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 6
ust. 3, o ile zwłoka w rozpatrzeniu reklamacji wynosi powyżej 30 dni. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
Zamawiający może złożyć w terminie 30 dni od bezskutecznego upływu terminu 30 dni od dnia wyznaczonego
umową na rozpatrzenie reklamacji.”
7) Wzór umowy – par 6 ust1.
Prosimy o zmianę terminu płatności na 21 dni.
8) Wzór umowy – par 6 ust 2 i ust 3.
Prosimy o zgodę na usunięcie
9) Wzór umowy – par 7 ust. 2.
Prosimy o zgodę na zmianę terminu przekroczenia z 7 na 30 dni
10) Wzór umowy – par 7 ust 4 i ust 5
prosimy o zgodę na zmianę brzmienia w poniższym zakresie:

„4. W przypadku gdyby w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę u
Zamawiającego powstała szkoda z przyczyn wymienionych wyżej powstała szkoda przewyższająca ustanowioną
karę umowną. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywistej szkody, z poniższym zastrzeżeniem. Wykonawca ponosi odpowiedzialność bez ograniczeń umownych
w zakresie w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie
odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza
WYKONAWCY, niezależnie od podstawy prawnej dochodzonego roszczenia, wynikająca z realizacji umowy lub
mająca z nią związek (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy netto. W przypadku
uszkodzenia nośnika informacji odpowiedzialność nie obejmuje pokrycia kosztów odtworzenia utraconych danych.
WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę
zysków, utratę możliwości użytkowania, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne
płacone przez ZAMAWIAJĄCEGO swoim kontrahentom oraz inne szkody o podobnym charakterze.”
„5. W przypadku gdyby w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę u
Zamawiającego powstała szkoda z przyczyn innych niż wymienione wyżej Zamawiający ma prawo żądać od
Wykonawcy odszkodowania do wysokości rzeczywistej szkody, z zastrzeżeniem ust. 4”
Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule
ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że
odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy
(min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie
odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego
pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty
odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do
należytego, w tym terminowego wykonania umowy.
Odpowiedź: Dotyczy pytań 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 - Zamawiający nie wyraża zgody.
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść zapisów SIWZ w zakresie na jaki wyraził
zgodę.
Z poważaniem
Janusz Solarz - Dyrektor

