
   

 

 

 

  
 

 

Kraków, 28.09.2020r. 

 

 

Wszyscy Wykonawcy 

 

 
Dotyczy postępowania pn. „Dostawa testów do IVD do wykrywania Ag HBs (wraz z testami potwierdzenia), HIV Ag/Ab, anty-

HCV, anty- Treponema pallidum oraz kontroli, kalibratorów, materiałów zużywalnych, eksploatacyjnych niezbędnych do 

wykonania badań metodą immunochemiczną wraz z dzierżawą automatycznych systemów diagnostycznych z całkowitym i 

kompletnym oprzyrządowaniem” ZP-20/20. 

 
 
Pytania dotyczące umowy: 

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie pisemnej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego przez Wykonawcę? W obecnej sytuacji epidemii Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających 

do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kwalifikowany podpis 

elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu. Potwierdzenie tej zasady znajduje się w art. 

78(1) kodeksu cywilnego, który zrównuje kwalifikowany podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym. 

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza proponowaną formę podpisania umowy.  

 

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie we wzorze umowy następującego postanowienia? 

Poza zmianami umowy dopuszczonymi w art.144 ust.1 Pzp dopuszcza się możliwość  zmian postanowień zawartej 

umowy, mając na uwadze aktualną pandemię wirusa SARS-CoV-2, związaną z tym sytuację globalnego zagrożenia 

zdrowia oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu (w tym 

ograniczenia nakładane przez państwa dotknięte pandemią), stanowiące okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej, 

Strony zgodnie postanawiają, że w czasie trwania pandemii dokonywanie napraw Urządzenia będzie uzależnione od 

aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju i za granicą oraz związanych z tą sytuacją okoliczności, w tym w 

szczególności od dostępności części zamiennych do Urządzenia, dostępności zdolnych do przeprowadzenia naprawy 

inżynierów serwisowych i faktycznej możliwości bezpiecznego dla pacjentów, personelu Kupującego oraz inżynierów 

serwisu Wykonawcy przeprowadzenia naprawy Urządzenia w miejscu jego funkcjonowania. Strony niniejszym akceptują, 

że czas naprawy może ulec przedłużeniu, a sama naprawa może zostać odroczona w czasie. 

Z uwagi na wyjątkowość sytuacji, jaką jest wybuch pandemii SARS-CoV-2, oraz dynamicznie zmieniające się 

okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu, w tym: potencjalnie ograniczoną dostępność wybranych 

usług związaną z nagłym i niemożliwym do przewidzenia zwiększeniem światowego zapotrzebowania na wyroby 

medyczne do diagnostyki in vitro oraz podejmowane przez państwa dotknięte epidemią – w tym Polskę – środki 

profilaktyczne i zaradcze, takie jak: zamknięcie granic i ograniczenie międzynarodowego transportu, zwiększone kontrole 

na lotniskach i granicach, a także inne dodatkowe obowiązki nakładane na producentów i dystrybutorów produktów w 

sektorze ochrony zdrowia, stanowiące okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej, złożone przez Zamawiającego 

zamówienia mogą nie zostać zrealizowane lub mogą zostać zrealizowane w późniejszym terminie. Wykonawca 

zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych ze 

zrealizowaniem zamówionych usług. 

Odpowiedź: Zamawiający nie  dopuszcza proponowanych zmian. 

 

3. par. 1 ust. 5. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia aparatury określonego w niniejszym postanowieniu 

umowy?  

Uzasadnienie: Ubezpieczenie urządzenia leży w strefie autonomicznych uprawnień Wykonawcy jako właściciela 

przedmiotu dzierżawy, dlatego umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie powinna regulować tej kwestii. 

Odpowiedź: Zamawiający nie  dopuszcza proponowanych zmian. 



   

 

4. par. 1 ust. 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa ,,nieodpłatnie’’ na ,,w ramach czynszu dzierżawnego? 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, 

które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy? 

Odpowiedź: Zamawiający nie  dopuszcza proponowanych zmian. Zmawiający informuje, ze do przeszkolenia będzie 9 osób. 

 

5. par. 2 ust 2 i 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury? 

Uzasadnienie: Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe może być dokładne określenie terminu 

płatności. 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną i mógłby podać adres mailowy, na który 

można fakturę w tej formie wysłać?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przesyłanie faktur elektronicznie. Adres do przesyłania faktur a.blaszczyk@rckik.krakow.pl. 

Zamawiający nie wyraża zgody na bieg terminu płatności faktury od daty wystawienia. 

 

6. par. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie 

odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’ 

Odpowiedź: Zamawiający nie  dopuszcza proponowanych zmian. 

 

7. par. 3 ust 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby 

wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dotyczącego niezrealizowanej części umowy? 

Uzasadnienie: Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu 

odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej 

wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji budzi wątpliwości 

dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej. 

Odpowiedź: Zamawiający nie  dopuszcza proponowanych zmian. 

 

8. par. 3 ust. 1 pkt 1a. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki 

sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości niezrealizowanej w terminie dostawy częściowej, a nie 

od wynagrodzenia za cały przedmiot umowy? 

Uzasadnienie: Zastrzeżona we wzorze umowy kara umowna jest rażąco wygórowaną w rozumieniu art. 484 § 2 kodeksu 

cywilnego. Podstawową funkcją kary umownej jest kompensacja szkody poniesionej przez Zamawiającego. Powinna 

ona bowiem służyć ułatwieniu dochodzenia odszkodowania, a nie prowadzić do sytuacji, w której Zamawiający 

wzbogaca się na niewykonaniu zobowiązania przez Wykonawcę (por. wyr. SA w Katowicach 17.12.2008 r., V ACA 

483/08, OSA w Katowicach 2009, Nr 1, poz. 5) . W związku z tym, w przypadku utrzymania obecnego brzmienia 

postanowienia umowy (niewspółmierność z ewentualną szkodą Zamawiającego) ewentualnie naliczona kara umowna 

zostanie uznana za rażąco wygórowaną, a w konsekwencji tego możliwe będzie jej miarkowanie, co naraża instytucję 

zamawiającą na nieuzyskanie zakładanego odszkodowania oraz dodatkowe koszty postępowania sądowego. Mając na 

względzie z jednej strony ochronę słusznego interesu Zamawiającego, a z drugiej zasadę równości stron prawa 

kontraktów oraz regulację art. 484 § 2 kodeksu cywilnego proponujemy, aby podstawą naliczenia kary umownej była 

wartość niedostarczonej w terminie dostawy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie  dopuszcza proponowanych zmian. 

 

9. par. 3 ust. 1 pkt. 1b. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wysokość kary umownej była liczona od wartości sumy 

czynszu dzierżawnego? 

Odpowiedź: Zamawiający nie  dopuszcza proponowanych zmian. 
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10. par. 7 ust. 1.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia umowy poprzez umożliwienie 

nabycia przez Zamawiającego własności oprogramowania poprzez sprzedaż po wartości rynkowej po zakończeniu 

okresu dzierżawy?  

Odpowiedź: Zamawiający nie  dopuszcza proponowanych zmian. 

 

11. par. 7 ust. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa ,,nieodpłatnie’’ na ,,w ramach czynszu dzierżawnego? 

Odpowiedź: Zamawiający nie  dopuszcza proponowanych zmian. 

 

              

                         Łukasz Guliński 

 

 

 

Dyrektor RCKiK w Krakowie 


