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SR/XV-270-11-SS/21            Poznań, dnia 27.04.2021 r. 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO 

TREŚCI SWZ 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym na zakup dwóch aparatów do znieczulania 

SR/XV-270-11-SS/21 
 

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, działając zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 

września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z zm.), udziela 

odpowiedzi do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 

PYTANIE: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy na: do 8 tygodni 

od dnia zawarcia umowy?  

ODPOWIEDŹ: 

Tak. 

 

PYTANIE: 

Dotyczy wzoru umowy § 7 pkt 1 ppkt a) oraz c)  

W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na rynku wyrobów medycznych 

przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/wykonaniu 

napraw gwarancyjnych/ oraz 10% w przypadku odstąpienia od umowy. W związku z tym, prosimy o 

obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

PYTANIE: 

Dotyczy wzoru umowy § 7 pkt 1 ppkt a)  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości brutto przedmiotu umowy (urządzenia), 

którego dotyczy zwłoka (a nie od całkowitej wartości umowy )? Jeśli dostawa przedmiotu umowy 

będzie w zdecydowanej mierze zrealizowana, to naliczanie kary umownej od całkowitej wartości 

umowy, będzie miało charakter rażąco zawyżony, umożliwiający Zamawiającemu wzbogacenie się, 

co jest sprzeczne z naturą kary umownej. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

PYTANIE: 

Dotyczy wzoru umowy § 7 ppkt 1 e) raz warunki  gwarancji punkt 8  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości brutto przedmiotu umowy (urządzenia), 

którego dotyczy zwłoka (a nie od całkowitej wartości umowy )? Jeśli zobowiązania z tyt. gwarancji i 

rękojmi czy innych obowiązków określonych umowie będą w zdecydowanej mierze zrealizowane (a 

zwłoka będzie dot. jednego urządzenia), to naliczanie kary umownej od całkowitej wartości umowy, 

będzie miało charakter rażąco zawyżony, umożliwiający Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest 

sprzeczne z naturą kary umownej.  

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

PYTANIE: 

Dotyczy wzoru umowy § 7 ppkt 1 e) oraz warunki  gwarancji punkt 8  

W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na rynku wyrobów medycznych 

przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/wykonaniu 
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napraw gwarancyjnych/ oraz 10% w przypadku odstąpienia od umowy. W związku z tym, prosimy o 

obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

PYTANIE: 

Dotyczy wzoru umowy § 7 

Zwracamy uwagę, że brak określenia limitu kar może prowadzić do powstania kary rażąco 

wygórowanej. Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz należytego 

wykonania zamówienia to uregulowania dotyczące kar umownych nie mogą prowadzić do 

nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego oraz naruszenia zasady proporcjonalności. 

Dodatkowo, zgodnie z art. 436 pkt 3) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019), umowa musi przewidywać łączną maksymalną wysokość kar 

umownych, których mogą dochodzić Strony. W związku z tym proponujemy określenie limitu kar 

umownych, co umożliwi również wykonawcom właściwą ocenę ryzyka i należytą wycenę oferty 

(zgodne z wyrok KIO z 4.09.2018, KIO 1601/18), jak również będzie stanowiło realizację obowiązku 

wskazanego w w/w art. 436 pkt 3) Ustawy PZP, poprzez dodanie zdania drugiego do § 6 ust. 3 o 

następującym brzmieniu: 

„Maksymalna wysokość kar umownych jaką Strony mogą dochodzić na podstawie umowy wynosi 

10% wartości zamówienia publicznego brutto określonej w § 4 ust. 1 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wprowadza następujący zapis: 

„Maksymalna wysokość kar umownych jaką Strony mogą dochodzić na podstawie umowy, to 

wysokość całkowitego wynagrodzenia brutto, określona w § 4 ust. 1” 

 

PYTANIE: 

Dotyczy wzoru umowy § 8 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy następujących punktów:   

1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, 

nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w 

szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrożenia 

epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, 

zarządzenia organów państwa itp.  

2. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o 

czas trwania siły wyższej.  

3. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może 

należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o 

zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po 

zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w 

stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych 

alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej. 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z art. 8 ustawy, do umów z zakresu zamówień publicznych stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego a z jego zasad ogólnych wynika, iż strona umowy nie odpowiada jeżeli nie ponosi winy za 

okoliczności które uniemożliwiły jej postępowanie zgodne z umową. Tak samo zachodzi brak 

odpowiedzialności w sytuacji jeżeli wykonanie świadczenia jest niemożliwe, a zatem dopisanie 

wnioskowanego przez Państwo punktów nie jest konieczne albowiem Państwa sytuacja prawna 

podlega ochronie. 

 

PYTANIE: 

Dotyczy załącznika nr 1 do umowy „Gwarancja” pkt 5  
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Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby przystąpienie do usunięcia wad i usterek nastąpiło niezwłocznie, 

nie później jednak ni w ciągu 72h w dni robocze od chwili zgłoszenia?  

ODPOWIEDŹ: 

Tak. 

 

PYTANIE: 

Dotyczy załącznika nr 1 do umowy „Gwarancja” pkt 6.  

Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części 

zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas importu od 3 do 10 

dni 

roboczych, zwłaszcza w czasach światowej pandemii.  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w punktu:  

„Całkowite usunięcie zgłoszonych wad i usterek nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w 

terminie 7 dni od ich zgłoszenia, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z 

zagranicy do 14 dni. Termin ten w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony 

jedynie za zgodą Zamawiającego.  

ODPOWIEDŹ: 

Nie. 

 

PYTANIE: 

Dotyczy załącznika nr 1 do umowy „Gwarancja” pkt 7  

Wykonawca nie może ponosić ryzyka związanego z konsekwencjami działań serwisowych 

podmiotów niezależnych od Wykonawcy i o nieznanych dla Wykonawcy kompetencjach i systemie 

zapewnienia jakości świadczonych usług. Wykonawca nie może być zmuszany do ponoszenia 

odpowiedzialności z tytułu rękojmi i/lub gwarancji dla aparatu, w którym mogły zostać dokonane 

naprawy lub modyfikacje niezgodne z zaleceniami producenta i stanowiące potencjalne zagrożenie 

bezpieczeństwa obsługi i pacjentów badanych za pomocą aparatu. Chcemy również zauważyć, że 

zapis umowy może potencjalnie obciążać Wykonawcę odpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną 

przez inny podmiot, a więc jest niezgodny z art. 361 § 1 kc.   

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację zapisu umowy: „W przypadku 

opóźnienia w usuwaniu zgłoszonych wad i usterek lub nienależytego wykonania napraw 

gwarancyjnych Zamawiający, po pisemnym wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego terminu do ich 

usunięcia ma prawo do przeprowadzenia prac polegających na usunięciu ujawnionych wad i usterek, 

przy pomocy innego autoryzowanego przez producenta serwisowi, na koszt Gwaranta, na co ten 

ostatni wyraża nieodwołalną zgodę. 

ODPOWIEDŹ: 

Nie. 

 

PYTANIE: 

Dotyczy wzoru umowy § 7 ppkt 1 e) raz warunki  gwarancji punkt 8 

Czy Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych jeśli po upływie terminu przewidzianego na 

usunięcie wad/ usterek jeśli Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż 

opisane w specyfikacji technicznej?  

ODPOWIEDŹ: 

Tak. 

 

 


