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    Pytania i odpowiedzi

  Dotyczy:  zakupu i dostawy  aparatu do znieczulenia  dla  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim w związku z realizacją projektu „Zakup niezbędnego sprzętu oraz 
adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa Sars-CoV-2 na terenie wojewódz-
twa mazowieckiego.

Pytanie 1
Dotyczy  SWZ, Rozdział IX – Złożenie i otwarcie ofert
Prosimy o doprecyzowanie zapisów SWZ, w zakresie sposobu składania ofert. Z uwagi na fakt, iż 
Zamawiający zaleca złożenie oferty w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem, prosimy o potwierdzenie, iż oznacza to możliwość przesłania oferty, podpisanej przy 
użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego na adres mailowy, wskazany w Rozdziale VII SWZ, 
tj. zp@spzozsokolow.pl, przed upływem terminu składania ofert.
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 2
Dotyczy SWZ,  Rozdział III – Opis przedmiotu zamówienia oraz Wzór umowy

1. Pkt  15  Rozdzialu  III -  Urządzenie  będące  przedmiotem  umowy  jest  zbudowane  z 
niezależnie  działających  części/modułów.  Nieuzasadniona  byłaby  sytuacja,  w  której 
Zamawiający  wymagałby  wymiany  całego  sprzętu,  a  niesprawna  byłaby  tylko  część 
urządzenia, którego całość poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego modułu w 
takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną 
kalkulację ceny i  przedstawienie najkorzystniejszej  oferty.  W związku z tym wnosimy o 
modyfikację punktu poprzez usunięcie możliwości wymiany całego sprzętu, wprowadzając 
w to miejsce jedynie możliwość wymiany części/modułów.
Odpowiedź; Tak, zamawiający wyraża zgodę.

2. Pkt 17 Rozdziału III oraz Par.  5 ust. 8 Wzoru umowy -  Mając na względzie fakt, iż 
rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z 
tym standardem staje  się  ograniczanie  lub  wyłączanie  rękojmi  w  zamian  za  udzielenie 
Zamawiającym  gwarancji  trwającej  co  najmniej  tyle,  ile  okres  rękojmi,  na  lepszych  i 
dogodniejszych  dla  Zamawiających  warunkach  wykonywania  uprawnień  z  gwarancji, 
Wykonawca proponuje dodanie w Rozdziale  III  SWZ oraz Par.  5 ust.  8 Wzoru umowy 
zapisu,  zgodnie  z  którym  uprawnienie  do  odstąpienia   od  umowy w ramach  realizacji 
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uprawnień  z  tytułu  rękojmi  zostaje  wyłączone.  Wskazujemy,  że  Zamawiającemu 
przysługują  szerokie  uprawnienia  gwarancyjne  na  zasadach  określonych  umową, 
gwarantujące  zapewnienie  Zamawiającego  należytej  opieki  serwisowej  w  przypadku 
wystąpienia  awarii  sprzętu,  a  wręcz  zapewnia  naprawę  wszelkich  usterek  i 
nieprawidłowości  w  działaniu  sprzętu  na  dogodnych  dla  Zamawiającego  warunkach. 
Możliwość  jednoczesnej  realizacji  uprawnień  z  tytułu  rękojmi  wiąże  się  z  ryzykiem 
możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co – szczególnie w przypadku 
charakteru sprzętu będącego przedmiotem umowy – jawi się jako szczególnie niecelowe. W 
związku  z   tym,  w  naszej  ocenie,  zasadne  jest  wyłączenie  prawa  do  odstąpienia  na 
podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego 
dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z 
Umowy. Proponujemy więc dodanie zapisu o następującej treści:
„Strony zgodnie wyłączają prawo do odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy Kodeksu 
cywilnego dotyczące rękojmi.”
Odpowiedź; Zgodnie z SWZ oraz projektem umowy

Dotyczy Wzoru umowy 
3. Par. 6 Brak określenia górnego limitu kary umownej w praktyce może powodować, iż jej 

celem nie będzie zagwarantowanie Zamawiającemu sprawiedliwej rekompensaty, czy 
zdyscyplinowanie wykonawcy, ale umożliwienie Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest 
sprzeczne z naturą kary umownej, szczególnie, że Zamawiający zastrzegł w umowie 
możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość 
kar umownych.
W związku z powyższym proponujemy dodanie do par. 6 stosownego punktu  i nadanie mu 
brzmienia:
„Łączna  maksymalna  wysokość  kar  umownych,  którymi  Zamawiający  może  obciążyć 
Wykonawcę nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy”

            Odpowiedź; Do paragrafu 6 dodaje się punkt 9 który otrzymuje brzmienie: 
„Łączna maksymalna wysokość kar umownych, którymi Zamawiający może obciążyć 
Wykonawcę nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy”
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