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Wałbrzych, dnia 15.01.2021r.
DZPZ-530-Zp/77/PN-74/20

Wykonawcy – wszyscy
Dotyczy: Dostawy materiałów okulistycznych - Zp/77/PN-74/20.
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1
i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.
Pytanie 1, dot. pakietu nr 2
Pytanie 1 – Dotyczy zadania nr 2 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie noża o parametrach
wymienionych poniżej: Nóż jednorazowego użytku do portu bocznego typu Sideport o kalibracji 1,2
mm ostrzony od góry , zakrzywionego pod kątem 30 stopni, na plastikowym trzonku, sygnowany na
trzonku rodzajem noża?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga nóż jednorazowego użytku do portu
bocznego typu Dual Bevel, o kalibracji 1,2mm, obustronnie ostrzony, zakrzywiony na
plastikowym trzonku , zapewniającą stabilny oraz wygodny uchwyt dla operatora. Sygnowany
na trzonku rodzajem i rozmiarem noża.
Pytanie 2, dot. pakietu nr 4 poz. 5
Pytanie 2 – Dotyczy zadania nr 4 pozycji 5
Czy zamawiający dopuści również błękit trypanu pakowany po 10 sztuk?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 3, dot. pakietu nr 4 poz. 4 i 5
Pytanie 3 – Dotyczy zadania nr 4 pozycji 4, 5
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie do osobnego pakietu pozycji nr 4 i 5 z pakietu nr 4 co pozwoli
większej ilości wykonawców na udział w niniejszym postępowaniu?
Odp. Zamawiający nie wydzieli w/w pozycji do osobnego pakietu.
Pytanie 4, dot. pakietu nr 4 poz. 4
Pytanie 1 – Dotyczy zadania nr 4 pozycji nr 4
Czy zamawiający dopuści również wiskoelastyk o parametrach wymienionych poniżej:
Wiskoelastyk 1,6% 16mg/ml masa cząsteczkowa 1,2 – 2 mln Da, lepkość 80 000 mPas, osmolarność
270-400 Osm/kg, ph 6.8-7.4, temperatura przechowywania 2-25˚C, ampułkostrzykawka o pojemności
1 ml?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga wiskoelastyk kohezyjny, 1,6% kwas
hialuronowy 16mg/ml, pochodzenie: fermentacja bakteryjna, masa cząsteczkowa 3 MDa,
lepkość 400 000 mPas, osmolarność 300 - 350 mOsm/kg, pH: 6.8-7.6, temperatura
przechowywania 2-25ºC, ampułkostrzykawka o pojemności 1,1 ml, 27G.
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Pytanie 5, dot. pakietu nr 6 poz. 4
Pytanie dot. pakietu nr 6 poz. 4
Czy Zamawiający dopuści metylocelulozę 2.0%, której lepkość wynosi 4900 mPa.s, pozostałe
parametry bez zmian?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 6, dot. pakietu nr 6 poz. 5
Pytanie dot. pakietu nr 6 poz. 5
Czy Zamawiający dopuści wiskoelastyk 1,5% hialuronianu sodu, którego pH wynosi 6.8-7.6,
pozostałe parametry bez zmian?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 7, dot. pakietu nr 6 poz. 2, 3
Pytanie dot. pakietu nr 6 poz. 2, 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykazywanie na fakturze osobnych pozycji i cen dla soczewek
oraz jednorazowych systemów implantacyjnych, przy założeniu, iż suma cen cząstkowych za w/w
elementy składowe, będzie równa cenie jednostkowej wykazanej we formularzu cenowym?
Odp. Tak.
Pytanie 8, dot. projektu umowy
Pytanie dot. zał. 3b - projektu umowy §3 pkt 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na utworzenie depozytu implantów tylko dla pozycji 1 z pakietu nr 6?
Odp. Tak.
Pytanie 9, dot. projektu umowy
Pytanie dot. zał. 3b - projektu umowy §4 pkt 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na minimalny 18-miesięczny okres ważności od daty dostawy
przedmiotu umowy?
Odp. Tak.
Pytanie 10, dot. projektu umowy
Pytanie dot. zał. 3b - projektu umowy §8 pkt 1.a)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na karę umowną w wysokości 0,5 % wartości niewykonanej dostawy
za każdy dzień opóźnienia w dostawie?
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.
Pytanie 11, dot. projektu umowy
Pytanie dot. zał. 3b - projektu umowy §8 pkt 1.b)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na karę umowną w wysokości 5 % wartości od niezrealizowanej
części umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z
winy Wykonawcy?
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Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.
Pytanie 12, dot. projektu umowy
Pytanie dot. zał. 3b - projektu umowy §8 pkt 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na karę umowną w wysokości 5 % wartości niewykonanej umowy –
w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego bądź przez Wykonawcę z winy
Zamawiającego?
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.
Pytanie 13, dot. projektu umowy
Pytanie dot. zał. 3c - projektu umowy §6 pkt 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na karę umowną w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia
łącznego, o którym mowa w §4 ust 1 umowy za każdy dzień opóźnienia w dostawie urządzenia?
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.
Pytanie 14, dot. projektu umowy
Pytanie dot. zał. 3c - projektu umowy §6 pkt 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na karę umowną w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia łącznego,
o którym mowa w §4 ust 1 umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez
Zamawiającego z winy Wykonawcy?
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.
Pytanie 15, dot. projektu umowy
Pytanie dot. zał. 3c - projektu umowy §6 pkt 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na karę umowną w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia łącznego,
o którym mowa w §4 ust 1 umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego bądź
przez Wykonawcę z winy Zamawiającego?
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.
Pytanie 16, dot. projektu umowy
Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie § 2 ust. 2 projektu umowy w następującym brzmieniu:
„Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia o maksymalnie 20% w
stosunku do całkowitej wartości umowy netto, zaś Wykonawca wyraża na to zgodę oraz oświadcza, że
w stosunku do Zamawiającego nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń z tytułu zmniejszenia
zamówień o nie więcej niż 20%.”?
Uzasadnienie:
Zdaniem Wykonawcy, zastrzeżenie przyznające Zamawiającemu niekontrolowaną dowolność w
kształtowaniu ilości zamówienia stawia go w zbyt dużej niepewności co do finalnego zakresu umowy,
który uda mu się zrealizować, co przedkłada się na utrudnienie skalkulowania ceny ofertowej i jej
atrakcyjności. Zagwarantowanie Wykonawcy realizacji zamówienia na poziomie 80% wartości
umowy umożliwi Wykonawcy lepsze, bardziej racjonalne ekonomicznie i również korzystniejsze dla
Zamawiającego skalkulowanie ceny ofertowej.
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.
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Pytanie 17, dot. projektu umowy
Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie § 4 ust. 3 projektu umowy w następującym brzmieniu:
„Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dostawy w terminie:
a)dla zamówień bieżących – do ...................... dni roboczych, liczony od momentu przyjęcia
zamówienia,
b)dla zamówień na cito - do 2 dni roboczych.”?
Uzasadnienie:
Wykonawca pracuje od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
zasadnym jest więc posługiwanie się jednostkami roboczymi. Rozwiązanie takie stawia Wykonawcę
w jednakowej sytuacji niezależnie od dnia i godziny złożenia zamówienia.
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.
Pytanie 18, dot. projektu umowy
Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie § 4 ust. 4 projektu umowy w następującym brzmieniu: „W
przypadku niezrealizowania z własnej winy zamówienia w terminie o którym mowa w ust. 3 pkt a i b,
Wykonawca pokryje koszty transportu oraz różnicę w cenie związane z zakupem u innych dostawców
towaru będącego przedmiotem umowy.”?
Uzasadnienie:
- Zakup zastępczy powinien być dopuszczalny, gdy brak dostawy w terminie wynika z okoliczności,
za które wyłączną winę ponosi Wykonawca, nie powinien on bowiem ponosić negatywnych
konsekwencji zdarzeń, za które nie ponosi od odpowiedzialności;
- W przypadku zakupu zastępczego, Wykonawca może zagwarantować pokrycie kosztów transportu
od innego dostawcy oraz różnicę w cenie towarów. Wykonawca nie wie, co kryje się pod pojęciem
„kosztów administracyjnych”, w jakiej wysokości mogą one być ani czy okażą się zasadne;
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.
Pytanie 19, dot. projektu umowy
Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie § 4 ust. 7 projektu umowy w następującym brzmieniu:
„Wykonawca odpowiada za wady ilościowe i jakościowe dostarczanego towaru i gwarantuje jego
wymianę na pełnowartościowy w terminie 7 dni roboczych od chwili:
a)zgłoszenia takich wad przez Zamawiającego – w przypadku reklamacji ilościowych,
b)dostarczenia Wykonawcy reklamowanych wyrobów - w przypadku reklamacji jakościowej.”?
Uzasadnienie:
- Uprzejmie odsyłam do wcześniejszych wyjaśnień dotyczących zasadności posługiwania się
jednostkami roboczymi;
- Wykonawca nie może odnieść się do reklamacji jakościowej bez naocznego zbadania
reklamowanego towaru, zasadnym jest więc, żeby termin na jej rozpatrzenie biegł od dnia
dostarczenia wyrobów do Wykonawcy. Dostarczenie wyrobów powinno być obowiązkiem
Zamawiającego;
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.
Pytanie 20, dot. projektu umowy
Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie § 5 ust. 3 projektu umowy w następującym brzmieniu:
„Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych netto towaru wyszczególnionego w ofercie
przetargowej, o której mowa w § 2 – w okresie obowiązywania umowy.” ?
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Uzasadnienie:
Umowa przewiduje możliwość zmiany cen brutto w związku ze zmianą stawki VAT, zasadnym jest
więc doprecyzowanie, że Wykonawca gwarantuje stałość cen netto.
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.
Pytanie 21, dot. projektu umowy
Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w § 6 ust. 10 projektu umowy kolejnego zdania w
następującym brzmieniu: „Zmiana stawki VAT następuje automatycznie od dnia wejścia w życie
stosownych przepisów powszechnie obowiązujących bez konieczności zawierania aneksu do umowy.”?
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 32 ustawy PZP, to wartość netto określa wysokość zobowiązania i wartość umowy.
Podatek od towarów i usług jest daniną publiczną, której Wykonawca jest jedynie płatnikiem. Z uwagi
na to, że strony nie mają żadnego wpływu na wymiar tego podatku, nowa stawka powinna być
stosowana automatycznie, bez konieczności zawierania aneksu do umowy. Proszę też mieć na
względzie, że Wykonawca nie może wystawić faktury z nieobowiązującą stawką.
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.
Pytanie 22, dot. projektu umowy
Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie § 8 ust. 1 i 2 projektu umowy w następującym brzmieniu:
„1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w wysokości:
1) 0,5 % wartości netto niewykonanej dostawy- za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej towaru, ale
nie więcej niż 10% tej wartości,
2) 10 % wartości netto od niezrealizowanej części umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez
Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokości 10%
wartości netto niewykonanej umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego bądź
przez Wykonawcę z winy Zamawiającego.”?
Uzasadnienie:
- Proszę o obniżenie kary umownej za zwłokę w dostawie lub rozpatrywaniu reklamacji do 0,5%. Kara
w wysokości 1% dziennie jest kilkadziesiąt razy wyższa niż odsetki za opóźnienie w płatności
przysługujące Wykonawcy od Zamawiającego. Tak duża dysproporcja kłóci się z zasadą równości
stron;
- Prosimy o rozważenie naliczania kar umownych od kwoty netto, a nie brutto wynagrodzenia. Jak już
wskazano, to kwota netto określa wartość zobowiązania Wykonawcy (art. 32 PZP), zaś kwota VAT
składająca się na wynagrodzenie brutto jest tylko podatkiem, którego płatnikiem jest Wykonawca;
- Kary umowne powinny być naliczane tylko w przypadku zwłoki, tj. takiego opóźnienia, za które
wyłączną odpowiedzialność ponosi Wykonawca, a które nie wynika np. z działania siły wyższej lub
osób trzecich;
- Brak przyjęcia górnego limitu kar umownych powoduje, że mogą one urastać do poziomu znacznie
przekraczającego wartość poniesionej szkody. Należy pamiętać, że kara umowna jest substratem
odszkodowania i nie powinna prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego kosztem Wykonawcy.
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.
Pytanie 23, dot. projektu umowy
Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie z §8 projektu umowy ustępu nr 4?
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Uzasadnienie:
Stosownie do przepisu art. 15r¹ ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w okresie obowiązywania na terytorium RP stanu
epidemii nie jest możliwe dokonywania potrąceń należności zaistniałych w związku z realizacją umów
zawartych na podstawie ustawy PZP.
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.
Pytanie 24, dot. projektu umowy
Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie § 9 ust. 3 projektu umowy w następującym brzmieniu: „W
przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, to znaczy
trzykrotnej realizacji dostaw ze zwłoką lub trzykrotnej realizacji dostaw niekompletnych, Zamawiający
może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym.”?
Uzasadnienie:
Rozwiązanie umowy zawartej na czas oznaczony powinno być dopuszczalne jedynie wyjątkowo, w
przypadku powtarzających się, wymienionych konkretnie, a nie jedynie przykładowo, istotnych
naruszeń umowy. Wykonawca proponuje, aby było ono dopuszczalne w przypadku trzeciej zwłoki lub
trzeciej niekompletnej dostawy.
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.
Pytanie 25, dot. projektu umowy
Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w §10 projektu umowy kolejnego ustępu w następującym
brzmieniu: „Dopuszcza się zmianę umowy w przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia w
momencie zawierania umowy okoliczności będących następstwem wystąpienia epidemii wirusa SARSCoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, bądź innej epidemii. Strony zgodnie postanawiają, że
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będące
wynikiem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę Covid-19, bądź innej
epidemii.” ?
Uzasadnienie:
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną i związanymi z nią możliwymi utrudnieniami na rynku,
Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie, iż Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za
uchybienia obowiązkom umownym, które stanowią konsekwencję epidemii wirusa SARS-CoV-2 lub
innej epidemii (jeśli taka wystąpi). Wskazane okoliczności pozostają poza kontrolą Stron umowy,
wobec czego w takiej sytuacji Wykonawca nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o ile poinformuje Zamawiającego bez zwłoki o
zaistniałych utrudnieniach i ich wpływie na zobowiązania umowne i niezwłocznie podejmie się
działań mających na celu wykonanie umowy.
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.
Pytanie 26, dot. projektu umowy
Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie § 2 ust. 2 projektu umowy w następującym brzmieniu:
„Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia o maksymalnie 20% w
stosunku do całkowitej wartości umowy netto, zaś Wykonawca wyraża na to zgodę oraz oświadcza, że
w stosunku do Zamawiającego nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń z tytułu zmniejszenia
zamówień o nie więcej niż 20%.”?
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Uzasadnienie:
Zdaniem Wykonawcy, zastrzeżenie przyznające Zamawiającemu niekontrolowaną dowolność w
kształtowaniu ilości zamówienia stawia go w zbyt dużej niepewności co do finalnego zakresu umowy,
który uda mu się zrealizować, co przedkłada się na utrudnienie skalkulowania ceny ofertowej i jej
atrakcyjności. Zagwarantowanie Wykonawcy realizacji zamówienia na poziomie 80% wartości
umowy umożliwi Wykonawcy lepsze, bardziej racjonalne ekonomicznie i również korzystniejsze dla
Zamawiającego skalkulowanie ceny ofertowej.
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.
Pytanie 27, dot. projektu umowy
Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §3 ust. 3-4 w następującym brzmieniu: „3. Wykonawca
zachowuje prawo własności do powierzonych w depozyt soczewek do momentu ich pobrania przez
Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do uzupełniania zużytych implantów do…dni roboczych od momentu
powiadomienia go o pobraniu danego implantu.”?
Uzasadnienie:
- Umowa powinna precyzować, że własność wyrobu powierzonego w depozyt przechodzi na Za
mawiającego z momentem jego pobrania;
- Wykonawca pracuje od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
zasadnym jest więc posługiwanie się jednostkami roboczymi. Rozwiązanie takie stawia Wykonawcę
w jednakowej sytuacji niezależnie od dnia i godziny złożenia zamówienia.
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.
Pytanie 28, dot. projektu umowy
Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §3 ust. 8 zdanie drugie projektu umowy w następującym
brzmieniu: „W przypadku niezgłoszenia chęci wymiany, Wykonawca wystawi fakturę na materiały,
które przeterminowały się w siedzibie Zamawiającego oraz za te, których termin przydatności w
momencie rozliczenia depozytu będzie krótszy niż 9 miesięcy.”?
Uzasadnienie:
Wyroby o terminie przydatności krótszym niż 9 miesięcy są w zasadzie „niesprzedawalne”, dlatego
Wykonawca powinien mieć prawo wystawić za nie fakturę. Jeśli jednak Zamawiający będzie stosował
się do zasad gospodarki materiałowej, ryzyko wystąpienia takiej sytuacji zostanie znacząco
zminimalizowane.
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.
Pytanie 29, dot. projektu umowy
Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §4 ust. 2 projektu umowy w następującym brzmieniu:
„Wykonawca zobowiązuje się dostarczać wyłącznie asortyment posiadający świadectwa i atesty
dopuszczające do użytku oraz minimalny 12-miesięczny okres ważności od daty dostawy.”?
Uzasadnienie:
Wykonawca może zagwarantować dostarczanie wyrobów z terminem przydatności wynoszącym 12
miesięcy.
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.
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Pytanie 30, dot. projektu umowy
Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie § 4 ust. 3 projektu umowy w następującym brzmieniu: „W
przypadku niezrealizowania z własnej winy zamówienia w terminie o którym mowa w §4 ust. 1,
Wykonawca pokryje koszty transportu oraz różnicę w cenie związane z zakupem u innych dostawców
towaru będącego przedmiotem umowy.”?
Uzasadnienie:
- Zakup zastępczy powinien być dopuszczalny, gdy brak dostawy w terminie wynika z okoliczności,
za które wyłączną winę ponosi Wykonawca, nie powinien on bowiem ponosić negatywnych
konsekwencji zdarzeń, za które nie ponosi od odpowiedzialności;
- W przypadku zakupu zastępczego, Wykonawca może zagwarantować pokrycie kosztów transportu
od innego dostawcy oraz różnicę w cenie towarów. Wykonawca nie wie, co kryje się pod pojęciem
„kosztów administracyjnych”, w jakiej wysokości mogą one być ani czy okażą się zasadne;
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.
Pytanie 31, dot. projektu umowy
Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie § 4 ust. 6 projektu umowy w następującym brzmieniu:
„Wykonawca odpowiada za wady ilościowe i jakościowe dostarczanego towaru i gwarantuje jego
wymianę na pełnowartościowy w terminie 2 dni roboczych od chwili:
zgłoszenia takich wad przez Zamawiającego – w przypadku reklamacji ilościowych,
dostarczenia Wykonawcy reklamowanych wyrobów - w przypadku reklamacji jakościowej.”?
Uzasadnienie:
- Uprzejmie odsyłam do wcześniejszych wyjaśnień dotyczących zasadności posługiwania się
jednostkami roboczymi;
- Wykonawca nie może odnieść się do reklamacji jakościowej bez naocznego zbadania
reklamowanego towaru, zasadnym jest więc, żeby termin na jej rozpatrzenie biegł od dnia
dostarczenia wyrobów do Wykonawcy. Dostarczenie wyrobów powinno być obowiązkiem
Zamawiającego;
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.
Pytanie 32, dot. projektu umowy
Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie § 5 ust. 3 projektu umowy w następującym brzmieniu:
„Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych netto towaru wyszczególnionego w ofercie
przetargowej, o której mowa w § 2 – w okresie obowiązywania umowy.” ?
Uzasadnienie:
Umowa przewiduje możliwość zmiany cen brutto w związku ze zmianą stawki VAT, zasadnym jest
więc doprecyzowanie, że Wykonawca gwarantuje stałość cen netto.
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.
Pytanie 33, dot. projektu umowy
Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w § 6 ust. 10 projektu umowy kolejnego zdania w
następującym brzmieniu: „Zmiana stawki VAT następuje automatycznie od dnia wejścia w życie
stosownych przepisów powszechnie obowiązujących bez konieczności zawierania aneksu do umowy.”?
Uzasadnienie:
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Zgodnie z art. 32 ustawy PZP, to wartość netto określa wysokość zobowiązania i wartość umowy.
Podatek od towarów i usług jest daniną publiczną, której Wykonawca jest jedynie płatnikiem. Z uwagi
na to, że strony nie mają żadnego wpływu na wymiar tego podatku, nowa stawka powinna być
stosowana automatycznie, bez konieczności zawierania aneksu do umowy. Proszę też mieć na
względzie, że Wykonawca nie może wystawić faktury z nieobowiązującą stawką.
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.
Pytanie 34, dot. projektu umowy
Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie § 8 ust. 1 i 2 projektu umowy w następującym brzmieniu:
„1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w wysokości:
1) 0,5 % wartości netto niewykonanej dostawy- za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej towaru, ale
nie więcej niż 10% tej wartości,
2) 10 % wartości netto od niezrealizowanej części umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez
Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokości 10%
wartości netto niewykonanej umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego bądź
przez Wykonawcę z winy Zamawiającego.”?
Uzasadnienie:
- Proszę o obniżenie kary umownej za zwłokę w dostawie lub rozpatrywaniu reklamacji do 0,5%. Kara
w wysokości 1% dziennie jest kilkadziesiąt razy wyższa niż odsetki za opóźnienie w płatności
przysługujące Wykonawcy od Zamawiającego. Tak duża dysproporcja kłóci się z zasadą równości
stron;
- Prosimy o rozważenie naliczania kar umownych od kwoty netto, a nie brutto wynagrodzenia. Jak już
wskazano, to kwota netto określa wartość zobowiązania Wykonawcy (art. 32 PZP), zaś kwota VAT
składająca się na wynagrodzenie brutto jest tylko podatkiem, którego płatnikiem jest Wykonawca;
- Kary umowne powinny być naliczane tylko w przypadku zwłoki, tj. takiego opóźnienia, za które
wyłączną odpowiedzialność ponosi Wykonawca, a które nie wynika np. z działania siły wyższej lub
osób trzecich;
- Brak przyjęcia górnego limitu kar umownych powoduje, że mogą one urastać do poziomu znacznie
przekraczającego wartość poniesionej szkody. Należy pamiętać, że kara umowna jest substratem
odszkodowania i nie powinna prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego kosztem Wykonawcy.
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.
Pytanie 35, dot. projektu umowy
Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie z §8 projektu umowy ustępu nr 4?
Uzasadnienie:
Stosownie do przepisu art. 15r¹ ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w okresie obowiązywania na terytorium RP stanu
epidemii nie jest możliwe dokonywania potrąceń należności zaistniałych w związku z realizacją umów
zawartych na podstawie ustawy PZP.
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.
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Pytanie 36, dot. projektu umowy
Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie § 9 ust. 3 projektu umowy w następującym brzmieniu: „W
przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, to znaczy
trzykrotnej realizacji dostaw ze zwłoką lub trzykrotnej realizacji dostaw niekompletnych, Zamawiający
może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym.”?
Uzasadnienie:
Rozwiązanie umowy zawartej na czas oznaczony powinno być dopuszczalne jedynie wyjątkowo, w
przypadku powtarzających się, wymienionych konkretnie, a nie jedynie przykładowo, istotnych
naruszeń umowy. Wykonawca proponuje, aby było ono dopuszczalne w przypadku trzeciej zwłoki lub
trzeciej niekompletnej dostawy.
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.
Pytanie 37, dot. projektu umowy
Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w §10 projektu umowy kolejnego ustępu w następującym
brzmieniu: „Dopuszcza się zmianę umowy w przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia w
momencie zawierania umowy okoliczności będących następstwem wystąpienia epidemii wirusa SARSCoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, bądź innej epidemii. Strony zgodnie postanawiają, że
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będące
wynikiem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę Covid-19, bądź innej
epidemii.” ?
Uzasadnienie:
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną i związanymi z nią możliwymi utrudnieniami na rynku,
Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie, iż Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za
uchybienia obowiązkom umownym, które stanowią konsekwencję epidemii wirusa SARS-CoV-2 lub
innej epidemii (jeśli taka wystąpi). Wskazane okoliczności pozostają poza kontrolą Stron umowy,
wobec czego w takiej sytuacji Wykonawca nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o ile poinformuje Zamawiającego bez zwłoki o
zaistniałych utrudnieniach i ich wpływie na zobowiązania umowne i niezwłocznie podejmie się
działań mających na celu wykonanie umowy.
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.
Pytanie 38, dot. projektu umowy
Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w §3 projektu umowy kolejnych ustępów w następującym
brzmieniu: „8. Zamawiający odpowiada za przypadkowe uszkodzenie lub zagubienie przedmiotu
dzierżawy oraz zabezpieczy go przed dostępem osób niepowołanych. Zamawiający odpowiada za
uszkodzenia i awarie spowodowane nieprawidłową eksploatacją przedmiotu dzierżawy.
9. Zamawiający nie może poddzierżawiać, podnajmować ani udostępniać przedmiotu dzierżawy do
korzystania innym podmiotom bez uzyskania uprzedniej zgody Wykonawcy pod rygorem możliwości
jego natychmiastowego odbioru przez Wykonawcę.”?
Uzasadnienie:
- W trakcie obowiązywania umowy przedmiot dzierżawy pozostaje pod pieczą Zamawiającego, który
powinien go należycie zabezpieczyć;
- Zamawiający powinien ponosić odpowiedzialność za używanie przedmiotu dzierżawy w sposób
sprzeczny z zasadami jego eksploatacji, instrukcją oraz zasadami przekazanymi na szkoleniach;
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- Umowa jest zawierana konkretnie z Zamawiającym i tylko on powinien mieć prawo korzystania z
przedmiotu dzierżawy;
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.
Pytanie 39, dot. projektu umowy
Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w § 4 ust. 14 projektu umowy kolejnego zdania w
następującym brzmieniu: „Zmiana stawki VAT następuje automatycznie od dnia wejścia w życie
stosownych przepisów powszechnie obowiązujących bez konieczności zawierania aneksu do umowy.”?
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 32 ustawy PZP, to wartość netto określa wysokość zobowiązania i wartość umowy.
Podatek od towarów i usług jest daniną publiczną, której Wykonawca jest jedynie płatnikiem. Z uwagi
na to, że strony nie mają żadnego wpływu na wymiar tego podatku, nowa stawka powinna być
stosowana automatycznie, bez konieczności zawierania aneksu do umowy. Proszę też mieć na
względzie, że Wykonawca nie może wystawić faktury z nieobowiązującą stawką.
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.
Pytanie 40, dot. projektu umowy
Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §6 ust. 1 i 2 projektu umowy w następującym brzmieniu: „1.
Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w wysokości:
0,5% wartości wynagrodzenia łącznego, o którym mowa w §4 ust 1 umowy za każdy dzień zwłoki w
dostawie urządzenia, ale nie więcej niż 10% tej wartości;
10 % wartości netto nieuiszczonego czynszu – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę
bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
2 .Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokości 10%
wartości netto nieuiszczonego czynszu –w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego bądź
przez Wykonawcę z winy Zamawiającego.”?
Uzasadnienie:
- Proszę o obniżenie kary umownej za zwłokę w dostawie lub rozpatrywaniu reklamacji do 0,5%. Kara
w wysokości 1% dziennie jest kilkadziesiąt razy wyższa niż odsetki za opóźnienie w płatności
przysługujące Wykonawcy od Zamawiającego. Tak duża dysproporcja kłóci się z zasadą równości
stron;
- Kary umowne powinny być naliczane tylko w przypadku zwłoki, tj. takiego opóźnienia, za które
wyłączną odpowiedzialność ponosi Wykonawca, a które nie wynika np. z działania siły wyższej lub
osób trzecich;
- Brak przyjęcia górnego limitu kar umownych powoduje, że mogą one urastać do poziomu znacznie
przekraczającego wartość poniesionej szkody. Należy pamiętać, że kara umowna jest substratem
odszkodowania i nie powinna prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego kosztem Wykonawcy.
- Kara umowna naliczana w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy powinna być o wartość
jeszcze nieuiszczonego czynszu, w przeciwnym wypadku miałaby zawsze tę samą wysokość bez
względu na stopień realizacji umowy;
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.
Pytanie 41, dot. projektu umowy
Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie z §6 projektu umowy ustępu nr 4?
Uzasadnienie:
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Stosownie do przepisu art. 15r¹ ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w okresie obowiązywania na terytorium RP stanu
epidemii nie jest możliwe dokonywania potrąceń należności zaistniałych w związku z realizacją umów
zawartych na podstawie ustawy PZP.
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.
Pytanie 42, dot. projektu umowy
Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie § 7 ust. 3 projektu umowy w następującym brzmieniu: „W
przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, to znaczy
zwłoki w dostawie przedmiotu dzierżawy dłuższej niż 7 dni roboczych lub trzykrotnej zwłoki w
usunięciu awarii przedmiotu dzierżawy, Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie
natychmiastowym.”?
Uzasadnienie:
Rozwiązanie umowy zawartej na czas oznaczony powinno być dopuszczalne jedynie wyjątkowo, w
przypadku powtarzających się, wymienionych konkretnie, a nie jedynie przykładowo, istotnych
naruszeń umowy.
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.
Pytanie 43, dot. projektu umowy
Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w §8 projektu umowy kolejnego ustępu w następującym
brzmieniu: „Dopuszcza się zmianę umowy w przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia w
momencie zawierania umowy okoliczności będących następstwem wystąpienia epidemii wirusa SARSCoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, bądź innej epidemii. Strony zgodnie postanawiają, że
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będące
wynikiem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę Covid-19, bądź innej
epidemii.” ?
Uzasadnienie:
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną i związanymi z nią możliwymi utrudnieniami na rynku,
Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie, iż Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za
uchybienia obowiązkom umownym, które stanowią konsekwencję epidemii wirusa SARS-CoV-2 lub
innej epidemii (jeśli taka wystąpi). Wskazane okoliczności pozostają poza kontrolą Stron umowy,
wobec czego w takiej sytuacji Wykonawca nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o ile poinformuje Zamawiającego bez zwłoki o
zaistniałych utrudnieniach i ich wpływie na zobowiązania umowne i niezwłocznie podejmie się
działań mających na celu wykonanie umowy.
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.
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