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PCZ/ZP/346/2022 

Dotyczy: „Dostawa dodatkowego wyposażenia do zestawów videokolonoskopii i videogastroskopii dla „Poddębickiego Centrum 

Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach”. 

PCZ/ZP/3331/6/2022 

 

 

Odpowiedzi na pytania oraz informacja o modyfikacji zapisów ogłoszenia i SWZ  

 

 

Zgodnie z art. 135 ust. 1 oraz ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 

r., poz. 1129 z późn. zm.)  „Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na pytania oraz informuje o 

modyfikacji zapisów dotyczących postanowień ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Warunków Zamówienia w 

postępowaniu pn. „Dostawa dodatkowego wyposażenia do zestawów videokolonoskopii i videogastroskopii dla „Poddębickiego 

Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach”:  

 

Pytanie 1. Pakiet nr 2: Czy Zamawiający dopuści poz. 10 wymiary zewnętrzne 98x63x70 (wys. X szer. z gł.) cm. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

 

Pytanie 2. Dot. pakiet nr 2 Czy Zamawiający dopuści myjnię endoskopową o mniejszych wymiarach zewnętrznych tj. 

105x64x62 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kalkulacji ceny oferty w oparciu o ostatnią ratę wyrównawczą, w przypadku 

niepodzielnej kwoty na równe raty. W tym wypadku ostatnia rata wyrównawcza będzie nieznacznie mniejsza bądź 

większa od pozostałych rat. 

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyodrębnienia w formularzu ofertowym oraz formularzu cenowym 

stanowiących załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do SWZ, a także w §5 ust. 1 istotnych postanowień umowy kosztu 

finansowania płatności ratalnej. Ponieważ zapłata za realizację zamówienia jest rozłożona na raty, co powoduje 

powstanie także kosztu finansowania dostawy, z korzyścią dla Zamawiającego będzie umożliwienie wyodrębnienia 

tego kosztu oddzielnie od wartości sprzętu medycznego. Pozwoli to uniknąć konieczności naliczenia podatku VAT od 

finansowania. W przypadku wyodrębnienia, finansowanie, jako odrębna usługa jest zwolnione z podatku VAT więc 

wyodrębniając koszt finansowania na formularzu Zamawiający uzyska od wykonawcy cenę oferty niższą o stawkę 

podatku VAT  

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 5. Prosimy o modyfikacje treści SWZ, Rozdział III, pkt 10, Rozdział XIII, pkt. 11 oraz Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz 

ofertowy, pkt 13, a także projektu umowy §5 ust. 3 poprzez dookreślenie płatności. Proponujemy zmianę zapisów o 

następującej treści: „Zamawiający wymaga płatności rozłożonej na raty bez dodatkowych kosztów. Zapłata za 

wykonanie umowy zostanie zrealizowana przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w 11 

miesięcznych równych ratach oraz 12 racie wyrównawczej. Wykonawca wraz z fakturą jest zobowiązany dostarczyć 

harmonogram spłaty rat. Pierwsza rata wraz z kosztami finansowania zostanie zapłacona w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, termin płatności każdej następnej raty wynosi 

30 dni i będą one płatne na podstawie harmonogramu, który jest załącznikiem do faktury”. Ponadto pragniemy 

wskazać, że koniecznym stało się usunięcie rozbieżności powstałych w treści SWZ dotyczących terminu płatności 

pierwszej raty wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W treści SWZ, Rozdział III pkt 10 SWZ Zamawiający określił, że 
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termin na zapłatę pierwszej raty wynosił będzie 30 dni od daty dostawy sprzętu, podczas gdy w pozostałej części 

SWZ, tj. w Rozdziale XIII pkt 11 SWZ, w pkt 13 załącznika numer 1 do SWZ- Formularz ofertowy oraz w §5 ust. 3 

projektu umowy wskazano, że termin ten wynosił będzie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. Mając na uwadze powyższe prosimy Zamawiającego o dokonanie wnioskowanej przez 

Wykonawcę zmiany  

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 6. Prosimy Zamawiającego o zmianę treści Rozdziału III pkt 8 SWZ oraz §1 ust. 5 projektu umowy poprzez odwołanie w 

treści cytowanych postanowień do aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach 

medycznych. Wskazać bowiem należy, iż ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku została uchylona 

z dniem 26 maja 2022 roku. Jej miejsce zastąpiła nowa ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 roku  

 Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje postanowienia SWZ oraz Wzoru umowy – Załącznik nr 5 do SWZ zgodnie z 

powyższym. 

 
Pytanie 7. Zamawiający w treści SWZ, Rozdział III, pkt 11 wskazał, że „Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 

ewentualne szkody powstałe wskutek nie spełnienia przez przedmiot zamówienia wymogów określonych 

stosowanymi przepisami”. W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie jakiego rodzaju „pełną 

odpowiedzialność” i jakie „ewentualne szkody” oraz jakie „stosowne przepisy” Zamawiający ma na myśli. Ponadto 

prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, że Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność tylko za szkody 

powstałe z winy Wykonawcy. Wykonawca nie może bowiem ponosić odpowiedzialności za wszelkie szkody 

powstałe wskutek zdarzeń niezawinionych przez Wykonawcę  

 Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 8. W związku z zawartym w treści SWZ, Rozdziale VI, pkt 2, ppkt 2.1 wymogiem, aby opisy/ katalogi/ulotki 

informacyjne oferowanego sprzętu potwierdzały wymagane przez Zamawiającego parametry określone w 

Formularzu cenowym oraz parametrach technicznych – Załącznik nr 2 do SWZ – w zakresie niezbędnym do oceny 

parametrów bezwzględnie wymaganych dotyczy pakietu 1 i 2 ., prosimy Zamawiającego o zmianę powyższego 

zapisu i dopuszczenie przedłożenia oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego spełnienie parametrów 

nieuwzględnionych w opisach/katalogach/ulotkach oferowanego produktu. Należy wskazać, że zdarza się, iż karty 

katalogowe lub materiały informacyjne dotyczące sprzętu medycznego nie zawierają wszystkich parametrów 

wymaganych przez Zamawiającego, gdyż katalogi zawierają zazwyczaj ogólne informacje odnoszące się do danego 

sprzętu, wówczas wystarczającym będzie naszym zdaniem złożenie odpowiedniego oświadczenia potwierdzającego, 

że oferowany sprzęt spełnia wymagania opisane w OPZ. 

 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie z powyższym. Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

 
Pytanie 9. Zgodnie z treścią Rozdziału VIII pkt 11 SWZ Zamawiający nie dopuszcza komunikowania się z Wykonawcami za 

pośrednictwem faxu. Z treści Formularza ofertowego stanowiącego załącznik numer 1 do SWZ, pkt 1 wynika 

natomiast, że Wykonawca zobowiązany jest do wskazania danych teleadresowych, na które należy przekazywać 

korespondencje związaną z niniejszym postępowaniem, w tym m.in. do podania numeru faxu. W związku z 

powyższym prosimy Zamawiającego o wykreślenie postanowienia opisanego w Rozdziale VIII pkt 11 SWZ. 

 Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SWZ. 

 
Pytanie 10. Prosimy Zamawiającego o usunięcie rozbieżności w zakresie numeru referencyjnego niniejszego postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego. W ogłoszeniu o zamówieniu, sekcja II pkt II.1.1) wskazano, iż postępowanie 

prowadzone jest pod numerem PCZ/ZP/3331/7/2022, natomiast w treści SWZ oraz w załącznikach do SWZ jako 

numer postępowania wskazano PCZ/ZP/3331/6/2022. W związku z tym prosimy Zamawiającego o usunięcie 

powstałej rozbieżności.  

 Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikuje ogłoszenie o zamówieniu. 

 
Pytanie 11. Prosimy o odstąpienie od wymogu wskazania w Formularzu ofertowym pkt 1 danych osoby, upoważnionej do 

zawarcia umowy ze strony Wykonawcy. Na etapie składania ofert Wykonawca nie może przewidzieć kto dokładnie z 

jego strony będzie podpisywał umowę, szczególnie w przypadku większej niż jedna ilości osób upoważnionych do 

reprezentacji. Wykonawca nie potrafi przewidzieć, która z osób będzie danego dnia w dyspozycji, a która ze względu 

np. na urlop, chorobę czy delegację. Wskazanie konkretnej osoby, wyznaczonej do podpisania umowy będzie 

możliwe w momencie kiedy Wykonawca będzie znał termin jej podpisania.  

 Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

 
Pytanie 12. Prosimy Zamawiającego o modyfikację SWZ poprzez usunięcie z treści Załącznika nr 1 do SWZ – Formularza 

ofertowego pkt. 20. Zgodnie z treścią SWZ Zamawiający w niniejszym postępowaniu przetargowym nie wymaga 

wniesienia wadium  

 Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 
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Pytanie 13. Zgodnie z treścią SWZ, Załącznik nr 2, wiersz II.1 dla pakietu 1 i pakietu 2 oraz projektu umowy §1 ust. 7 

Zamawiający wymaga przeszkolenia personelu medycznego Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego 

sprzętu przed pierwszym uruchomieniem, a także w razie konieczności (o czym decyduje Zamawiający) również po 

uruchomieniu sprzętu. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że protokół zdawczo – 

odbiorczy zostanie podpisany w dniu dostawy i instalacji przedmiotu zamówienia oraz przeszkolenia personelu 

medycznego Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu przed pierwszym uruchomieniem i od tego 

dnia wszelkie ryzyka i korzyści związane ze sprzętem przechodzą na Zamawiającego, a ewentualne dodatkowe 

szkolenia po uruchomieniu sprzętu zostaną potwierdzone odrębnym protokołem, który zostanie załączony do 

protokołu zdawczo – odbiorczego w terminie późniejszym. Nadto, prosimy Zamawiającego o wskazanie warunków, 

po spełnieniu których Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia po 

uruchomieniu sprzętu  

 Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 
Pytanie 14. Prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii, o którym mowa w § 3 ust. 6 pkt. a. 

projektu umowy, a także w treści Załącznika nr 2, wiersz II.5 dla pakietu nr 2 oraz wiersz II.4 dla pakietu nr 1 z 24 do 

48 godzin (w dni robocze poniedziałek – piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach min. 

8:00 – 16:00) - rozumiane jako przyjazd serwisu  

 Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.. 

 
Pytanie 15. Prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu usunięcia awarii, o której mowa w § 3 ust. 6 pkt. b. projektu umowy a 

także w treści Załącznika nr 2, wiersz II.5 dla pakietu nr 1 oraz wiersz II.6 dla pakietu nr 2 do odpowiednio 5 dni 

roboczych (w miejsce dotychczasowych 48 godzin) w dni robocze poniedziałek – piątek z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy, w godzinach min. 08:00 – 16:00) – rozumiane jako przywrócenie pierwotnej 

funkcjonalności. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy wskazany przez 

Zamawiającego termin może okazać się nie wystarczający  

 Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

 
Pytanie 16. Prosimy o potwierdzenie, że obowiązki Wykonawcy w zakresie serwisu pogwarancyjnego o którym mowa w treści 

Załącznika nr 2 do SWZ, wiersz II.9 dla pakietu nr 1 oraz wiersz II.10 dla pakietu nr 2 ograniczają się do przedłożenia 

wykazu punktów świadczących serwis pogwarancyjny. Serwis pogwarancyjny będzie wykonywany na koszt i ryzyko 

Zamawiającego na podstawie odrębnej umowy  

 Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 
Pytanie 17. Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na skrócenie gwarancji dostawy części zamiennych, o czym mowa w 

Załączniku nr 2 do SWZ, wiersz II.10 dla pakietu nr 1 oraz wierszu II.11 dla pakietu nr 2 do 5 lat. Zaznaczyć należy, iż 

producent, zbywca bądź importer nie mają obowiązku nałożonego prawem, produkcji czy przechowywania części 

zamiennych przez wymagany przez Zamawiającego okres min 10 lat. Z uwagi na szybkie tempo zmian w wyniku np. 

zastosowania nowszych technologii, wdrożenia nowego produktu, producent lub dystrybutor może zaprzestać 

produkcji części zamiennych do produktów sprzed kilku lat. Koszty magazynowania części zamiennych, jakie należy 

ponieść, aby zadośćuczynić postanowieniom umowy, są zbyt wysokie i niosą ryzyko zaniżenia kręgu potencjalnych 

Wykonawców i zawyżenia ceny oferty  

 Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

 
Pytanie 18. W związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każde z pakietów z 

osobna, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w razie wyboru ofert jednego Wykonawcy na dwa pakiety, na 

każde zadanie zostaną zawarte osobne umowy  

 Odpowiedź: W przypadku wyboru jednego Wykonawcy w dwóch pakietach zostanie podpisana jedna umowa. 

 
Pytanie 19. W przypadku udzielenia przez Zamawiającego zgody na powyższe, prosimy Zamawiającego o zmianę treści 

Rozdziału XIII pkt 10 SWZ poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „W przypadku wygrania przez Wykonawcę 

przetargu w dwóch pakietach Zamawiający zawrze z Wykonawcą oddzielne umowy na każdy z pakietów z osobna.” 

 Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

 
Pytanie 20. W razie udzielenia odpowiedzi odmownej na pytanie numer 16, w związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego 

możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, uprzejmie prosimy o wyrażenie przez 

Zamawiającego zgody na wprowadzenie w treści umowy obejmującej dwa pakiety, w ramach których konkretnemu 

wykonawcy zostało udzielone zamówienie, poniższego zapisu: „Realizacja każdego z pakietów z osobna ma 

charakter samodzielnego zobowiązania stron”, tak aby m.in. kary umowne były liczone od wartości danej części 

zamówienia, przesłanki odstąpienia oraz rozwiązania umowy, a także postanowienia dotyczące ceny, protokołu 

odbioru, gwarancji czy terminu realizacji przedmiotu zamówienia odnosiły się wyłącznie do danego zadania  
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 Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

 
Pytanie 21. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w razie wyboru oferty Wykonawcy tylko na jeden z dwóch pakietów 

lub w razie podjęcia przez Zamawiającego decyzji o podpisaniu dwóch odrębnych umów na każdy z pakietów z 

osobna, ze wzoru umowy zostaną wykreślone postanowienia dotyczące pakietów, których nie obejmuje wskazana 

umowa  

 Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 
Pytanie 22. Prosimy Zamawiającego o zmianę treści §1 ust. 1 projektu umowy i doprecyzowanie, że Formularz cenowy oraz 

parametry techniczne, stanowiący załącznik numer 2 do SWZ stanowi także załącznik numer 2 do umowy z 

Zamawiającym  

 Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje postanowienia Wzoru umowy – Załącznik nr 5 do SWZ. 

 
Pytanie 23. Prosimy Zamawiającego o zmianę treści §2 ust. 2 projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 

„W przypadku stwierdzenia fabrycznych wad/uszkodzeń podczas odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca 

zobowiązany będzie do wymiany lub dokonania naprawy na własny koszt i we własnym zakresie uszkodzonego 

elementu/podzespołu stanowiącego część składową Przedmiotu Umowy na wolną od wad/uszkodzeń, w terminie 7 

dni od daty stwierdzenia wad/uszkodzeń. Fakt ten zostanie opisany na protokole odbioru, podpisanym przez 

obydwie strony umowy. Ponowne stwierdzenie fabrycznych wad/uszkodzeń daje możliwość odstąpienia od umowy 

przez Zamawiającego bez konieczności wyznaczenia dodatkowego terminu do wymiany przez Wykonawcę na 

własny koszt i we własnym zakresie uszkodzonego elementu/podzespołu stanowiącego część składową Przedmiotu 

Umowy na wolną od wad/uszkodzeń”. Postanowienie w brzmieniu zaproponowanym przez Zamawiającego jest zbyt 

restrykcyjne, bowiem w przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy w trakcie czynności odbioru, Zamawiający 

wymagał będzie wymiany całego sprzętu stanowiącego Przedmiot Umowy na nowy, wolny od wad, podczas gdy dla 

usunięcia wady wystarczającym może okazać się naprawa lub wymiana jedynie wadliwego elementu/podzespołu  

 Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

 
Pytanie 24. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że okres rękojmi na Przedmiot Umowy będzie wynosił 2 lata zgodnie z 

przepisem art. 568 § 1 kodeksu cywilnego  

 Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 
Pytanie 25. Prosimy o zmianę § 3 ust. 9 istotnych postanowień umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „W 

przypadku trzykrotnej naprawy elementu/podzespołu Zamawiający ma prawo żądania wymiany 

elementu/podzespołu na nowy wolny od wad w terminie nie dłuższym niż 14 dni liczonych od dnia ujawnienia 

trzeciej kolejnej awarii. Wszelkie koszty transportu uszkodzonego oraz nowego elementu/podzespołu ponosi 

Wykonawca. Powyższe ma zastosowanie niezależnie od tego, czy ujawniona wada była usuwany na podstawie 

rękojmi bądź udzielonej gwarancji. Na dostarczony nowy element/podzespół Wykonawca udzieli gwarancji nie 

krótszej niż opisanej w § 3 ust. 1 powyżej”. Zapis w obecnym brzmieniu należy uznać za zbyt rygorystyczny, 

ponieważ w przypadku trzech nieistotnych awarii lub usterek przedmiotu umowy lub jego elementu Wykonawca 

będzie obowiązany do wymiany całego urządzenia na fabrycznie nowe  

 Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

 
Pytanie 26. Prosimy o modyfikację treści SWZ, §5 ust. 3, zdanie 2 istotnych postanowień umowy poprzez nadanie mu 

następującego brzmienia: „Dodatkowo Zamawiający w każdej chwili będzie mógł dokonać nadpłaty lub całkowitej 

spłaty zobowiązania bez naliczania przez Wykonawcę dodatkowych kosztów lub opłat z tym związanych. W 

przypadku całkowitej wcześniejszej spłaty, koszt finansowania płatności ratalnej pozostaje niezmieniony”. 

Rozliczenie wcześniejszej spłaty rat wynikających z zawartej Umowy jest bardzo czasochłonne i będzie miało 

znaczący wpływ na wzrost ceny proponowanej przez Wykonawcę  

 Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

 
Pytanie 27. Zgodnie z art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o modyfikację projektu umowy §6 ust. 2 poprzez 

rozszerzenie i dodanie do katalogu zmian umowy następujących zmian:  

 a) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia spowodowanego siłą wyższą;  

 b) zmiany sposobu/terminów płatności  

 c) zmiany numeru konta bankowego w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy  

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

 
Pytanie 28. Biorąc pod uwagę miarkowanie kar umownych prosimy Zamawiającego o zmianę: 

- §7 ust. 1 lit. a) istotnych postanowień umowy z 20% do 10%,  

- §7 ust. 1 lit. b) istotnych postanowień umowy z 5% do 2%,  
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- §7 ust. 1 lit. c) istotnych postanowień umowy z 0,5% do 0,2%.  

- §7 ust. 1 lit. d) istotnych postanowień umowy z 0,5% do 0,2%.  

- §7 ust. 1 lit. e) istotnych postanowień umowy z 20% do 10%.  

- §7 ust. 1 lit. f) istotnych postanowień umowy z 1,5% do 0,75%.  

Kary umowne nie mogą służyć wzbogaceniu się Zamawiającego, a mają jedynie charakter mobilizujący strony do 

prawidłowego wykonania zobowiązania, a także stanowią zryczałtowane odszkodowane z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy  

 Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

 
Pytanie 29. Prosimy Zamawiającego o zmianę treści §7 ust. 1 lit. a) projektu umowy i dostosowanie jego brzmienia do treści 

art. 395 §1 k.c. Zgodnie z treścią cytowanego artykułu, w przypadku zastrzeżenia w treści umowy prawa 

odstąpienia od umowy koniecznym jest wskazanie terminu na odstąpienie. Podkreślenia wymaga fakt, iż 

bezwzględnym wymogiem dotyczącym treści umownego prawa odstąpienia jest zastrzeżenie terminu – zdarzenia 

przyszłego, którego wystąpienie jest pewne (w dającej się przewidzieć nieodległej perspektywie czasu) – do 

którego prawo można będzie wykonać. Zastrzeżenie prawa odstąpienia bez wskazania terminu jego wykonania 

jest nieważne. Co więcej, termin ma charakter zawity, a jego upływ powoduje nieważność ewentualnego 

oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W związku z tym za nieprawidłowe uznać należy sformułowanie, jakim 

Zamawiający posłużył się w treści cytowanego postanowienia umownego, zastrzegając karę umowną na swoja 

rzecz w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy niezależnie od czasu odstąpienia. Przekroczenie 

umownego terminu na odstąpienie od zawartej umowy powodować będzie nieważność oświadczenia o 

odstąpieniu, a w związku z tym brak będzie podstawy do obciążenia Wykonawcy wskazaną karą umowną. W 

związku z tym prosimy Zamawiającego o dokonanie odpowiednich zmian w treści projektu umowy  

   Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

 
Pytanie 30.  Prosimy Zamawiającego o zmianę treści §7 ust. 1 lit. c) projektu umowy poprzez wskazanie, że kara umowna w    

przypadku braku reakcji serwisu może być naliczana w wysokości proponowanej przez Wykonawcę w pytaniu 

numer 26 powyżej, za każdy dzień zwłoki. Kara umowna przewidziana przez Zamawiającego za każdą godzinę 

zwłoki jest zbyt restrykcyjna i wpływać będzie na znaczący wzrost ceny oferty  

  Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

 
Pytanie 31. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że nie naliczy Wykonawcy kary umownej przewidzianej w treści §7 ust. 

1 lit. d) projektu umowy w sytuacji, gdy na czas trwania przedłużającej się naprawy Przedmiotu Umowy 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu urządzenie zastępcze o parametrach i funkcjonalności nie gorszej niż 

oferowane w Załączniku nr 2 do SWZ 

  Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 
Pytanie 32. Prosimy Zamawiającego o zmianę treści §7 ust. 1 lit. f) projektu umowy poprzez wykreślenie odwołania w treści 

cytowanego postanowienia do §3 ust. 7 projektu umowy. Zgodnie z treścią w §3 ust. 7 projektu umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia urządzenia zastępczego o parametrach i funkcjonalności nie gorszej 

niż urządzenie zaoferowane Zamawiającemu w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni. W projekcie umowy 

Zamawiający nie wskazał natomiast żadnego terminu na dostarczenie przez Wykonawcę urządzenia zastępczego, 

liczonego od daty zgłoszenia takiego żądania przez Zamawiającego, po bezskutecznym upływie którego 

uprawnienie do naliczania kary umownej stanie się możliwe. W związku z tym wprowadzenie wskazanej zmiany 

do treści umowy staje się konieczne  

    Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

 
Pytanie 33. Zgodnie z zasadą równości stron umowy prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do wzoru umowy kary 

obciążającej Zamawiającego na rzecz Wykonawcy za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w analogicznej 

wysokości jak w §7 ust. 1, lit. a) oraz lit. e) wzoru umowy  

  Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

 

 

Pytanie 34. Prosimy Zamawiającego o modyfikację §7 ust 3 wzoru umowy i dopuszczenie dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego przez obie Strony umowy. Przyznanie tego uprawnienia wyłącznie Zamawiającemu stanowi 

naruszenie zasady równości Stron umowy  

  Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

 
Pytanie 35. Prosimy Zamawiającego o usuniecie postanowienia opisanego w treści §7 ust. 4 wzoru umowy. Kumulacja kar 

umownych jest środkiem niezwykle restrykcyjnym, znacznie obciążającym Wykonawcę. Zastosowanie takiej 

konstrukcji spowoduje znaczny wzrost ceny oferty, gdyż ryzyko z tym związane będzie musiało zostać 

wkalkulowane w cenę oferty  

  Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 
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Pytanie 36.    Prosimy Zamawiającego o wykreślenie podstawy do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy określonej w 

treści §8 ust. 1 pkt a) projektu umowy. Postanowienie to w brzmieniu zaproponowanym przez Zamawiającego jest 

zbyt restrykcyjne. Wskazać bowiem należy, iż umowa o udzielenie zamówienia publicznego powinna 

charakteryzować się trwałością stosunku prawnego łączącego strony. Proponowane przez Zamawiającego 

brzmienie wskazanego postanowienia umownego wskazuje na to, iż nawet jednodniowe opóźnienie w dostawie 

przedmiotu umowy, powstałe na skutek okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, skutkować będzie 

powstaniem uprawnienia po stronie Zamawiającego do odstąpienia od zawartej umowy. Ponadto wskazać należy, 

iż przywołane postanowienie pozostaje w sprzeczności z treścią art. 433 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych, bowiem stanowi zakazaną przez prawo klauzulę abuzywną. Za niedozwolone uznać 

bowiem należy wprowadzenie do treści umowy postanowienia warunkującego odpowiedzialność Wykonawcy za 

opóźnienie, a więc za okoliczności niezawinione przez Wykonawcę. W związku z tym wnosimy jak na wstępie  

  Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

 
Pytanie 37. Prosimy Zamawiającego o zmianę treści §8 ust. 1 poprzez zastąpienie sformułowania „bez konieczności wezwania 

Wykonawcy do zaprzestania naruszeń” zdaniem „po wezwaniu Wykonawcy do zaprzestania naruszeń i 

wyznaczeniu w tym celu dodatkowego terminu z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego 

terminu Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy  

  Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

 
Pytanie 38. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby aktualizacja harmonogramu płatności wyłącznie w zakresie dat płatności po 

dostawie przedmiotu umowy nie wymagała zawarcia przez Strony aneksu do umowy  

  Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 39. W celu zabezpieczenia istnienia stosunku prawnego pomiędzy Stronami oraz rozwiązania wątpliwości co do 

intencji Stron na wypadek uznania postanowień za nieważne lub nieskuteczne, prosimy o wyrażenie zgody na 

wprowadzenie do umowy następujących zapisów, stanowiących standardowe rozwiązanie przyjęte w obrocie 

gospodarczym: 

 

„Klauzula salwatoryjna 

1. Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego 

albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne 

lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy zachowują pełną moc i skuteczność.  

 

2. Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostaną zastąpione, na mocy Umowy, 

postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające 

możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron.  

3. Jeżeli postanowień Umowy nie da się zastąpić postanowieniami ważnymi i w pełni skutecznymi albo jeżeli okaże 

się, że Umowa zostanie uznana za nieważną bądź nieskuteczną wówczas Strony zawrą porozumienie w 

przedmiocie przeniesienia własności przedmiotu umowy na zamawiającego za zaliczeniem ceny zapłaconej 

Wykonawcy przez Zamawiającego z tytułu przeniesienia własności przedmiotu umowy.”  

 Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

 

 
Pytanie 40. Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy zapisu o możliwości postawienia 

zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku 

nierealizowania zobowiązań wynikających z umowy dostawy przez Zamawiającego. Proponujemy następujący 

zapis: „Opóźnienie w zapłacie całości bądź części którejkolwiek raty przekraczające 30 dni skutkować będzie 

powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności 

oraz żądania zapłaty całości niespłaconej ceny”. W przypadku jeżeli Zamawiający zechce wprowadzić inny niż 

wskazany powyżej 30-sto dniowy termin opóźnienia, prosimy o jego wskazanie  

  Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

 
Pytanie 41. Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedmiocie 

zamówienia  

  Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

 
Pytanie 42. Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zwarcie umowy zastawu rejestrowego na wzorze 

Wykonawcy po jego wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego? W razie braku zgody na zawarcie umowy 

zastawu na wzorze przygotowanym przez Wykonawcę prosimy o załączenie do odpowiedzi wzoru umowy zastawu 

rejestrowego  

  Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 
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Pytanie 43. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający zawrze umowę zastawu 

rejestrowego na przedmiocie zamówienia w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru  

  Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

 
Pytanie 44. Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy przewłaszczenia obowiązującej do czasu 

ustanowienia zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia  

  Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

 
Pytanie 45. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że pokryje koszty ustanowienia zabezpieczeń  

  Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

 
Pytanie 46. Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia w postaci cesji praw z 

polisy ubezpieczeniowej do kwoty stanowiącej równowartość przedmiotu zamówienia, do zawarcia której 

Zamawiający się zobowiązuje  

  Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

 
Pytanie 47. Z uwagi na ratalną formę płatności prosimy o wyrażenie zgody na ustanowienie zabezpieczenia terminowej spłaty 

rat w postaci weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową  

  Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

 
Pytanie 48. W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie prosimy o potwierdzenie, że weksel In blanco wraz z 

deklaracją wekslową zostanie przekazany Wykonawcy w dniu podpisania umowy  

  Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

 
Pytanie 49. Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy wyraża zgodę, aby weksel i deklaracja były wzorami Wykonawcy. W 

razie odpowiedzi negatywnej prosimy o załączenie do odpowiedzi wzoru weksla oraz deklaracji wekslowej 

Zamawiającego  

  Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

 
Pytanie 50. Prosimy o potwierdzenie, iż wraz z kolejnymi modyfikacjami wzoru umowy na etapie pytań Wykonawców, 

Zamawiający będzie każdorazowo zamieszczał aktualny wzór umowy  

  Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 
Pytanie 51. Prosimy Zamawiającego o udostępnienie Wykonawcom jako załącznik do odpowiedzi lub na stronie internetowej 

Zamawiającego następujących dokumentów: 

a). sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa) za 2 ostatnie pełne 

okresy obrachunkowe;  

b). Sprawozdanie F-01 lub bilans i rachunek zysków i strat za ostatni zamknięty kwartał kalendarzowy [zgodnie z 

ustawą o rachunkowości];  

c). Sprawozdanie z działalności za ostatni pełny rok sprawozdawczy (jeśli jest wymagane);  

d). Opinia i raport (lub sprawozdanie) biegłego rewidenta, rachunek przepływów pieniężnych za ostatni pełny rok 

sprawozdawczy (jeśli jest wymagane przepisami prawa);  

e). Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale wyniku finansowego za ostatni pełny 

zakończony rok sprawozdawczy;  

f). zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS (nie starsze niż 30 dni przed datą dostarczenia);  

g). zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec US (nie starsze niż 30 dni przed datą dostarczenia); 

 Odpowiedź: Powyższe dokumenty dostępne są w Repozytorium Dokumentów Finansowych. 

 

Pytanie 52. Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do treści umowy następującego zapisu: „ 

Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć w okresach rocznych, do 30.07 każdego roku, sprawozdania finansowe 

obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową za ostatni pełny rok sprawozdawczy, w 

kopii poświadczonej wg wyboru Spółki za zgodność z oryginałem przez Zamawiającego albo pracownika Spółki.”  

 Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

 
Pytanie 53. Zwracamy się z prośbą o umożliwienie podpisania umowy o zamówienie publiczne w formie elektronicznej przy 

użyciu przez strony umowy kwalifikowanych podpisów elektronicznych. Obecnie w związku z sezonem urlopowym 

możliwość podpisania umowy w tradycyjnej formie i przesłania umowy pocztą w celu podpisania przez drugą 

stronę, a tym bardziej możliwość osobistego stawiennictwa stron przy podpisaniu umowy jest w znaczny sposób 
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ograniczona. W związku z powyższym w pełni uzasadnione będzie skorzystanie z formy elektronicznej, która 

zgodnie z art. 781 § 2 kodeksu cywilnego równa jest formie pisemnej  

  Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

 
Pytanie 54. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, kiedy umowa z Wykonawcą a także ewentualne zmiany do umowy 

zostaną podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym umowa zostanie podpisana w formacie PAdES 

(podpis wewnętrzny). Ujednolicenie formatów zastosowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę ułatwi 

archiwizację plików i zachowa czytelność procesów związanych z przetargiem  

  Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

 
Pytanie 55. W razie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o zamówienie publiczne w formie elektronicznej, prosimy o 

informację dotyczącą schematu, zgodnie z którym będzie podpisywana taka umowa. Czy Zamawiający podpisze 

umowę w pierwszej kolejności a następnie prześle mailowo umowę Wykonawcy, który opatrzy ją swoim 

podpisem (wtedy jako data zawarcia umowy będzie traktowana data, w której Wykonawca opatrzył umowę 

podpisem) czy też Wykonawca złoży swój podpis jako pierwszy a następnie prześle umowę do Zamawiającego w 

celu opatrzenia umowy jego podpisem (wtedy jako data zawarcia umowy będzie traktowana data, w której 

Zamawiający przesłał umowę Wykonawcy w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią zgodnie ze 

wskazanymi poniżej propozycjami postanowień umownych)? Jeżeli Zamawiający będzie podpisywał umowę w 

drugiej kolejności, prosimy o informację czy Zamawiający zobowiąże się do podpisania umowy nie później niż w 

terminie 3 dni od przesłania umowy przez Wykonawcę do Zamawiającego  

  Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

 

 
Pytanie 56. W razie wyrażenia zgody na podpisanie umowy w formie elektronicznej prosimy o wykreślenie §12 wzoru umowy 

i wprowadzenie w jego miejsce do projektu umowy postanowienia wskazanego poniżej:  

 

Zawiadomienia 

1. Zawiadomienia, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Umowie, zawierające oświadczenia składane przez 

Strony w związku z wykonaniem Umowy będą przesyłane: 

1) za pośrednictwem listu poleconego albo kurierem na adresy wskazane w Umowie albo 

2) za pośrednictwem e-maila na następujące adresy e-mail: 

 

Strona: Adres e-mail: 

Wykonawca 

Zamawiający 

 

2. W celu uniknięcia wątpliwości:  

1) wiadomość wysłaną za pośrednictwem listu poleconego, uważa się za doręczoną w momencie doręczenia lub 

jeśli strona nie podejmie przesyłki z punktu kurierskiego lub urzędu pocztowego, przesyłkę uważa się za 

doręczoną w terminie 14 dni od dnia pierwszego awizowania. Jeżeli strona odmówi przyjęcia takiej przesyłki i 

zostanie to potwierdzone na piśmie przez osobę ją doręczającą, uznaje się przesyłkę za prawidłowo doręczoną 

w dniu dokonania adnotacji o odmowie jej przyjęcia;  

2) wiadomość wysłaną za pośrednictwem e-maila, uważa się za doręczoną z chwilą przesłania. W przypadku 

przesłania e-maila po godz. 15.00 wiadomość uważa się za doręczoną w następnym dniu roboczym (dzień 

roboczy tj. dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy);  

3. Strony zobowiązują się do przesłania informacji o zmianie swojego adresu lub adresu e-mail, w terminie 3 dni 

licząc od dnia dokonania zmiany, pod rygorem uznania, że jakiekolwiek zawiadomienie wysłane przez Stronę na 

adres lub adres e-mail, co do którego Strona nie poinformowała o zmianie, uznane jest za prawidłowo doręczone. 

Strony postanawiają, że zmiana adresu Strony lub adresu e-mail, nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga 

zawarcia aneksu do Umowy  

 

§ ___ 

Postanowienia końcowe 

1. Zawarcie Umowy lub zmiana Umowy wymaga zachowania:  

1) formy elektronicznej w rozumieniu art. 781 k.c. pod rygorem nieważności, w przypadku wyboru przez Strony formy 

elektronicznej oświadczenie woli obu Stron będzie składane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym zgodnie z art. 781 k.c. oraz przesyłane za pośrednictwem e-maila na zasadach określonych 

w Umowie  

albo;  
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2) formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. W razie wyboru formy elektronicznej: 

1) oświadczenie woli obu Stron będzie składane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym zgodnie z art. 781 k.c. oraz przesyłane za pośrednictwem e-maila na następujące adresy e-mail: 

Zamawiający :_________________________, Wykonawca:______________________________;  

2) wiadomość wysłaną za pośrednictwem e-maila, uważa się za doręczoną z chwilą przesłania, w przypadku 

przesłania e-maila po godz. 15.00 wiadomość uważa się za doręczoną w następnym dniu roboczym (dzień roboczy tj. 

dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).  

3. W przypadku, gdy oświadczenie woli jednej ze Stron zostanie złożone w formie elektronicznej w rozumieniu art. 

781 k.c., a oświadczenie woli drugiej Strony w formie pisemnej, Strony zgodnie postanawiają, że oświadczenie woli 

złożone w formie elektronicznej traci moc, a dla skutecznego zawarta niniejszej Umowy wymagana będzie forma 

pisemna pod rygorem nieważności.  

4. Złożenie oświadczenia przez Stronę o odstąpieniu od Umowy lub rozwiązaniu Umowy wymaga zachowania formy 

pisemnej pod rygorem nieważności oraz doręczenia osobiście albo za pośrednictwem listu poleconego albo kuriera.  

5. W przypadku gdy Umowa będzie zawarta w formie elektronicznej, sporządzona zostanie w jednym egzemplarzu. 

W przypadku gdy Umowa będzie zawierana w formie pisemnej sporządzona zostanie w dwóch egzemplarzach po 

jednym dla każdej ze Stron.  

6. W razie gdy Wykonawca podpisuje Umowę jako ostatni, datą zawarcia Umowy jest data złożenia ostatniego 

podpisu przez przedstawiciela Wykonawcy. W razie wyboru formy pisemnej, data podpisania Umowy przez 

Wykonawcę jest odnotowywana przy jego nazwisku.  

7. W razie gdy Wykonawca podpisuje Umowę jako pierwszy, a Umowa zawierana jest w formie elektronicznej, 

Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od daty doręczenia podpisanego jednostronnie egzemplarza Umowy, jest 

zobowiązany do podpisania przesłanego egzemplarza Umowy oraz doręczenia Wykonawcy na zasadach określonych 

w Umowie. Datą zawarcia Umowy będzie data doręczenia Wykonawcy podpisanej Umowy, zgodnie z rozwiązaniami 

przyjętymi w Umowie. W razie gdy Wykonawca podpisuje Umowę jako pierwszy, a Umowa zawierana jest w formie 

pisemnej, datą zawarcia Umowy będzie data doręczenia Wykonawcy podpisanej obustronnie Umowy w sposób 

umożliwiający zapoznanie się z jej treścią  

 Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

 

 
Pytanie 57. Z uwagi na zagrożenie związane z pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2 proszę o modyfikację istotnych 

postanowień umowy poprzez wykreślenie treści §7 ust. 5 projektu umowy i dodanie do projektu umowy 

odrębnego § poświęconego klauzuli siły wyższej  

„§…. 

Siła wyższa 

1. Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia przez 

Strony, które ma wpływ na zakres i sposób realizacji Umowy, w szczególności:  

a) epidemie, pandemie i inne wyjątkowe stany zagrożenia zdrowia wielu osób, w tym stany zagrożenia 

epidemicznego;  

b) wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, mobilizacje, rekwizycje lub embarga;  

c) terroryzm, rebelie, rewolucje, powstania, wojny domowe, przewroty wojskowe lub cywilne;  

d) promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów 

jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych 

niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników;  

e) klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne.  

2. Strony zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z wystąpienia siły wyższej.  

3. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że umowa nie może być realizowana bądź jej realizowanie jest w 

znacznym stopniu utrudnione z powodu wystąpienia siły wyższej lub z powodu następstw wystąpienia siły wyższej, 

niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę na piśmie, mailowo lub faxem.  

4. W przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw uniemożliwiających lub znacznie utrudniających 

wykonanie umowy zgodnie z jej pierwotnym brzmieniem, Strony uzgodnią wzajemne działania minimalizujące 

negatywne skutki działania siły wyższej. Uzgodnienia mogą nastąpić przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej, w tym mailowo.  

5. W przypadku, o którym mowa powyżej Strony mogą w szczególności dokonać koniecznych zmian w treści 

umowy, w tym wydłużyć terminy jej wykonania, zmienić zakres świadczenia Wykonawcy lub sposób wykonania 

umowy.  

6. W razie gdy wykonanie umowy zgodnie z jej treścią nie jest możliwe z przyczyn wywołanych działaniem siły 

wyższej, Strony nie naliczą kar umownych przewidzianych na wypadek jakiekolwiek formy niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy, w szczególności kar z tytułu nieterminowego wykonania obowiązków umownych 

przez Wykonawcę.  

7. W przypadku, gdy brak jest możliwości dojścia do porozumienia w kwestii działań określonych w ust. 3 i w 

konsekwencji którakolwiek ze Stron odstąpi od umowy na skutek wystąpienia siły wyższej, Strony zwracają sobie 
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wzajemnie świadczenia, które otrzymały od drugiej Strony. W przypadku gdy zwrot wykonanej już części 

świadczenia, która zatrzymał Zamawiający. 

8. Strony oświadczają, że okoliczność zawarcia niniejszej Umowy w warunkach pandemii wirusa SARS-CoV-2, czyli w 

warunkach działania siły wyższej, nie wyłącza możliwości skorzystania z rozwiązań wynikających z niniejszego 

paragrafu na etapie realizacji Umowy. W szczególności Strony są uprawnione do skorzystania z możliwości 

przesunięcia terminu realizacji niniejszej Umowy w razie, gdy negatywne konsekwencje wystąpienia pandemii SARS-

CoV-2 będą uniemożliwiały lub znacznie utrudniały realizację Umowy w pierwotnie zakładanym terminie”. 

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

 

 

 

Na podstawie art. 135 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający modyfikuje zapisy ogłoszenia o zamówieniu, 

Specyfikacji Warunków Zamówienia przedłużając termin: 

- składania ofert: 23.08.2022 r. godz. 10:00; 

- otwarcia ofert:  23.08.2022 r. godz. 10:30; 

- termin związania ofertą: 20.11.2022 r.  

 

Zamawiający zwraca się z prośbą aby w przypadku dopuszczenia parametrów/zapisów innych niż opisane 

w SWZ, Wykonawca zaznaczył, iż parametry/zapisy zostały dopuszczone w drodze udzielonych wyjaśnień 

treści SWZ z powołaniem się na datę oraz numer udzielonych odpowiedzi. 
 

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

              

            

 Zatwierdził 

 

                       Wiceprezes Zarządu  

                                         lek. med. Urszula Marjańska 

 

 


