
                                           
Sandomierz dnia 23.05.2018 r. 

Szpital Specjalistyczny 
Ducha Świętego 
ul. Schinzla 13 
27-600 Sandomierz 
 

 

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 
w postępowaniu na „Dzierżawę analizatorów”, znak PN/10/2018 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie prze-
targu nieograniczonego na „Dzierżawę analizatorów”, znak PN/10/2018 

 
Do Zamawiającego w dniu 21.05.2018 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści nastę-
pującej: 
Dotyczy SIWZ, Formularz ofertowy – Załącznik nr 4 do SIWZ: 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisów dotyczących wartości rynkowej anali-
zatora oferowanego w sytuacji gdy Wykonawca ponosi koszt ubezpieczenia przekazanych w 
dzierżawę analizatorów? Jeżeli tak prosimy o modyfikację zapisów w §2 ust. 1 wzoru umowy 
dzierżawy (załącznik nr 9 do SIWZ). 

Dotyczy SIWZ, Wzór umowy dzierżawy – Załącznik nr 9 do SIWZ: 

2. §5 ust. 5: Prosimy o wykreślenie zwrotu „zgłoszenie telefoniczne” i usunięcie możliwości 
składania zamówień telefonicznie jako nie odpowiedniej formy, biorąc pod uwagę brak moż-
liwości po stronie Wykonawcy weryfikacji poprawności składanych zamówień i osoby skła-
dającej zamówienia. Proponujemy dodać zapis „lub mailem”. 

3. §7 ust. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość kontaktu telefonicznego z serwisem 
w dni robocze  w godzinach od 7:30 do 17:00, a w dni wolne od pracy w godzinach od 9:00 
do 14:00? Jeżeli tak prosimy o modyfikację zapisów. 

4. §7: Prosimy o uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:„W okresie 

gwarancji, gdy konieczność dokonania napraw powstała z winy Dzierżawcy na skutek niepra-

widłowej eksploatacji przedmiotu umowy, koszty napraw i części zamiennych pokrywa Dzier-

żawca”. 

5. §12 ust. 1 pkt. a): Prosimy o usunięcie zapisu „w tym dostawy z brakami ilościowymi i wa-

dami jakościowymi”, gdyż zastrzeżenie kary umownej na wypadek dostarczenia towaru, w 
których stwierdzono wady jakościowe lub ilościowe jest rażąco wygórowane. Zastrzeżenie 
kary umownej ma cel odszkodowawczy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykony-
wania umowy. Kara umowna ma więc na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zama-
wiającego, ale nie może być nadmierna i nie może dążyć do przewyższenia poniesionej szko-
dy. W sytuacji dostarczenia przez Wykonawcę wadliwego towaru, Zamawiający nie ponosi 
od razu szkody, albowiem Wykonawca jest zobowiązany w ramach instytucji rękojmi za wa-
dy do dostarczenia towaru wolnego od wad. Poprzez dostarczenie w terminie towaru wol-
nego od wad następuje naprawienie szkody,  dopiero wówczas gdy Wykonawca dopuści się 
zwłoki w wymianie towaru na wolny od wad Zamawiający ma prawo żądać zapłaty kary 
umownej w związku z nienależytym wykonaniem umowy i poniesioną szkodą.  



6. §12 ust. 1 pkt. a)-e): Prosimy o modyfikację ww. postanowień umowy w taki sposób, aby 
wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto nie brutto. VAT jest należnością 
publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. 
Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści eko-
nomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia. 

7.  §12 ust. 1 pkt. a) i b): Uprzejmie prosimy o dookreślenie zapisu:„za każdy dzień opóźnienia 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy” Kara powinna pełnić funkcję dyscyplinującą, a nie 
paraliżującą. W obecnym brzmieniu zapisu Wykonawca nie ma wpływu na wysokość kary – 
nie zależy to od jego należytej staranności. 

8. §12 ust. 1 pkt. c): Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, 
aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości niezrealizowanej umowy, nie zaś od 
wartości umowy brutto, co Zamawiający dopuszcza w pkt. e).W sytuacji gdy umowa dotyczy 
świadczeń ciągłych, a dostawa odczynników będzie w znaczącej mierze realizowana w spo-
sób prawidłowy, odstąpienie do umowy może dotyczyć niewielkiej partii odczynników, w 
konsekwencji zastrzeżenie kary umownej naliczanej od wynagrodzenia umownego brutto 
będzie miało charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dyspropor-
cja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej. 

9. §12: Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w 
brzmieniu:„Dzierżawca zapłaci Wydzierżawiającemu karę umową w wysokości 10% wartości 

niezrealizowanej umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zama-

wiającego, z wyłączeniem okoliczności, o której mowa w §13 ust. 3 niniejszej umowy”. 

10. §13 ust. 2 pkt. a): Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia umowy poprzez dodanie za-
pisu w brzmieniu:„za wyjątkiem okoliczności, gdy opóźnienie w dostawie wynika z faktu, iż 

Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 60 dni licząc od terminu za-

płaty”. 

11. §13 ust. 2: Prosimy o modyfikację ww. postanowienia poprzez dodanie zdania w 
następującym brzmieniu: „Przed zastosowaniem jednak powyższego środka, Zamawiający 

zobowiązany jest wezwać Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając mu odpowiedni 

termin do wykonania obowiązku umownego.” 

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 23.05.2018 r.: 
W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 21.05.2018 r. Szpital Specjalistyczny Ducha 

Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:  
1. Zamawiający nie wyraża zgody 

2. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania zamówień za pomocą poczty elektro-
nicznej 

3. Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów pro-
jektu umowy w §7 ust.6 który otrzymuje brzmienie:” Wydzierżawiający zapewni dostępność 
inżyniera serwisowego – telefoniczną (w razie problemów w trakcie pracy z analizatorem) 
w dni robocze w godzinach od 7:30 do 17:00 i świąteczne w godzinach od 9:00 do 14: 00. 

4. Zamawiający nie wyraża zgody 
5. Zamawiający nie wyraża zgody 
6. Zamawiający nie wyraża zgody 
7. Zamawiający nie wyraża zgody 
8. Zamawiający nie wyraża zgody 



9. Zamawiający nie wyraża zgody 
10. Zamawiający nie wyraża zgody 
11. Zamawiający nie wyraża zgody 


