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DO   WYKONAWCÓW 

  

Dotyczy: ZP/PN/13/05/2022  Modernizacja i dostosowanie budynku WCSKJ do 

obowiązujących norm i standardów. Rozbudowa i dostosowanie w formule 

„zaprojektuj-wybuduj-wyposaż” Zakładu Patomorfologii do procesu certyfikacji. 

Publikacja BZP: Ogłoszenie nr 2022/BZP 00158842/01 z dnia 2022-05-13 

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą ul. Ogińskiego 6, 58-506 

Jelenia Góra jako Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do postępowania jak w 

tytule. Poniżej przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami.  

 

ZESTAW 1 

 

Pytanie nr 1 SWZ, Rozdział 4, pkt. 3 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający na etapie zatwierdzenia pełnobranżowego projektu 

budowlano-wykonawczego) rozwiązań dotyczących: instalacji technicznych oraz wyposażenia 

obiektu w instalacje, materiałów wykończeniowych, istotnych rozwiązań architektonicznych 

oraz technicznych zatwierdza wszystkie rozwiązania i Wykonawca w trakcie realizacji 

przedmiotu zamówienie nie będzie musiał uzyskiwać każdorazowej zgody na ich 

zastosowanie. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania z 

Zamawiającym rozwiązań dotyczących: instalacji technicznych oraz wyposażenia 

obiektu w instalacje, materiałów wykończeniowych, istotnych rozwiązań 

architektonicznych oraz technicznych oraz uzyskania zgody na zastosowane rozwiązania 

na każdym etapie projektowania.  

 

Pytanie nr 2 SWZ, Rozdział 4, pkt. 6 

Prosimy o poprawę oczywistej omyłki pisarskiej w zakresie odniesienia w zdaniu drugim do 

Załącznika nr 11, zakres przedmiotu zamówienia został opisany z Załączniku nr 1. 

Odpowiedź: Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską. Odniesienie dotyczy 

Załącznika nr 1. 

 

Pytanie nr 3 SWZ, Rozdział 5, pkt. 3, Załącznik nr 3 do SWZ, Projekt Umowy, dot. Pakiet 

1, §4 ust. 8 

Prosimy o wykreślenie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dla wszystkich 

osób realizujących przedmiot zamówienia w zakresie czynności utrzymania porządku na 

terenie budowy oraz pilnowania porządku na terenie budowy, i zmianę jego zapisów na: 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy oraz Podwykonawcy, stosownie do art. 95 ust. 1 

ustawy, aby co najmniej 2 osób wykonujących prace w zakresie czynności utrzymania 

porządku na terenie budowy oraz pilnowania porządku na terenie budowy w zakresie Pakietu 
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nr 1, były zatrudnione na podstawie stosunku pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1320 z późn. zm.). 

Formułowanie wymogu zatrudnienia na umowę o pracę przy zamówieniach, których termin 

realizacji  rozpoczęcia faktycznego świadczenia usługi na terenie budowy nie jest określony 

wydaje się niezasadny i przerzuca nadmierną odpowiedzialność i zobowiązanie na 

Wykonawcę, co prawda przepis art. 95 ustawy nie różnicuje w żaden sposób sytuacji 

wykonawcy w zależności od czasu faktycznego rozpoczęcia realizacji zamówienia ale w 

przypadku zamówienia na zadanie składające się z kilku elementów dla pakietu nr 1, w tym 

takich, które w początkowej fazie realizacji przedmiotu zamówienia nie będą dotyczyły 

czynności świadczenia prac budowlanych wydaje się nadmiarowy. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 4 SWZ, Rozdział 9, pkt. 1 (pakiet 1 ) ppkt. 4.2. 

Wykonawca wnioskuje o zmianę zapisu SWZ, w zakresie wydłużenie okresu uwzględnienia 

referencji potwierdzających zrealizowanie wymaganych robót do 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert.  

W ocenie Wykonawcy rozszerzenie wymogu z aktualnych 3 do 5 lat dla wykazania 

doświadczenia zawodowego wpłynie w bezpośredni sposób na konkurencyjność 

postępowania, to zaś będzie miało zasadniczy wpływ na jego wynik a w szczególności koszty 

realizacji zamówienia publicznego. 

Podkreślenia wymaga, że rozszerzenie czasookresu zamówień referencyjnych nie wpłynie 

negatywnie na realizację zamówienia i kompetencje wykonawcy, ponieważ sama technologia 

której dotyczy warunek, w przeciągu dodatkowych dwóch lat, o którego rozszerzenie 

wnosimy, nie ulegała zmianom. Wykonawca potwierdza, że posiada wymagane przez 

Zamawiającego własne doświadczenie w zakresie robót których dotyczy warunek, a jedynie z 

powodu nieznacznego przekroczenia granicy 3 lat daty wykonania zamówienia 

referencyjnego nie jest aktualnie zdolny ubiegać się o zamówienie, pomimo, że posiada 

kompetencje niezbędne do jego wykonania i jest w stanie złożyć konkurencyjnej oferty. 

Zasadność dokonania przedłużenia terminu dla wykazu referencyjnych usług w takim 

przypadku potwierdza także orzecznictwo KIO, tak przykładowo: 

KIO 1959/16, LEX nr 2158624 - wyrok z dnia 2 listopada 2016 r. Przepis § 2 ust. 5 pkt 2 

rozporządzenia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 

1126) ma charakter fakultatywny dla zamawiającego. Jednak w sytuacji, gdyby ustalone przez 

zamawiającego na podstawie § 4 ust. 2 rozporządzenia warunki miały doprowadzić do 

zaburzenia odpowiedniego poziomu konkurencji, zamawiający będzie zobligowany do 

wydłużenia terminu zgodnie z ust. 5 pkt 2. Tego rodzaju konstatacja wynika również z jednej 
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z podstawowych dla postępowań o udzielenie zamówień publicznych zasad, tj. zawartej w art. 

16 ust. 1 p.z.p. zasady zachowania uczciwej konkurencji. 

Mając powyższe na względzie zwracamy się z prośbą o modyfikację warunku udziału w 

zakresie wymaganego doświadczenia zawodowego i dopuszczenie spełniania warunku 

udziału z aktualnego 3 do 5 lat przed terminem składania ofert. Powyższe w sposób 

bezpośredni i konkretny wpłynie na konkurencyjność przetargu ta zaś na wybór obiektywnie 

konkurencyjnej oferty, stąd złożony wniosek jest w pełni uzasadniony jak również mający 

bezpośrednie oparcie w obowiązujących przepisach Pzp. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.  

W związku z dokonaną zmianą:  

• treść Rozdziału 9 SWZ, pkt. 1 (pakiet 1 ) ppkt. 4.2. otrzymuje nowe brzmienie: 

„4.2. wykonał co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoją specyfiką 

przedmiotowi zamówienia wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 

rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te 

zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały 

wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane, a 

jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Wykonawca zobowiązany jest do 

wykazania dwóch robót budowlanych prowadzonych w obiektach Kategorii XI według 

ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2022 r., poz. 88 ze zm.) na kwotę brutto 2 000 000 zł 

każda robota budowlana. Przedmiotowy wykaz należy złożyć w formularzu, którego 

wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SWZ.” 

• treść pkt 5.7. Ogłoszenia o zamówieniu otrzymuje nowe brzmienie: 

„5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania 

warunków udziału w postępowaniu:  

Dla Pakietu 1: 

1. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 

robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami. Przedmiotowy wykaz należy złożyć w 

formularzu, którego wzór stanowi Załącznik Nr 7 do SWZ. 

2. Wykaz minimum dwóch robót budowlanych prowadzonych w obiektach Kategorii XI 

według ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2022 r., poz. 88 ze zm.) na kwotę brutto 2 

000 000 zł każda robota budowlana, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 
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lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z 

podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz 

których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te 

roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 

bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały 

wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Przedmiotowy wykaz należy 

złożyć w formularzu, którego wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SWZ. 

Dla Pakietu 2: 

Wykaz co najmniej 3 zamówień polegających na dostawie sprzętu medycznego w tym 

dla jednostki patomorfologii o łącznej wartości co najmniej 500 000 zł, wraz z podaniem 

ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których 

dostawy te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy 

zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź 

inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały 

wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Przedmiotowy wykaz należy 

złożyć w formularzu, którego wzór stanowi Załącznik Nr 8 do SWZ.” 

Ponadto Zamawiający dokonuje korekty Załącznika nr 5 do SWZ – Wykaz robót, w 

którym poprawia się na poprawne odwołanie do SWZ: Rozdział 9, pkt. 1 (pakiet 1 ) 

ppkt. 4.2. 

 

Pytanie nr 5 SWZ, Rozdział 9, pkt. 12 (pakiet 1 ), Załącznik nr 3 do SWZ, Projekt Umowy, 

dot. Pakiet 1, §4 ust. 1 pkt. b)  

W ocenie Wykonawcy, wymagania Zamawiającego dotyczące posiadania ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

Umowy na kwotę nie mniejszą niż 1.500.000,00 zł, są zbyt wygórowane w stosunku do 

przedmiotu zamówienia. Wykonawca zauważa, że Zamawiający, który zechce badać 

zdolność finansową lub ekonomiczną wykonawcy musi pamiętać o generalnej zasadzie 

wyrażonej w art. 16 ust. 3 PZP, zgodnie z którą warunki udziału w postępowaniu oraz 

wymagane od wykonawców środki dowodowe, winny zostać określone w sposób 

proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę  zdolności wykonawcy 

do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne 

poziomy zdolności. 

Na uwagę zasługuje wyrok KIO/UZP 161/09 z dnia 24.02.2009 r.: "Ratio legis wprowadzenia 

jako dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku ekonomicznego polisy ubezpieczenia 

oc w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej polega na tym, że potwierdza 

wiarygodność ekonomiczną wykonawcy, który ubezpieczając swoją działalność z jednej 
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strony wykazuje się odpowiedzialnością profesjonalisty dbającego o bezpieczeństwo własne i 

swoich kontrahentów, a z drugiej wykazuje, iż znajduje się w sytuacji finansowej i 

ekonomicznej pozwalającej mu na poniesienie kosztów ubezpieczenia. Natomiast polisa OC 

w ramach wykazania spełniania warunku nie służy do zabezpieczenia realizacji zamówienia. 

Nie jest to ubezpieczenie danej inwestycji czy przedsięwzięcia gospodarczego, które jest 

przedmiotem zamówienia", który wielokrotnie przywoływany jest w doktrynie i 

orzecznictwie w odniesieniu do celu żądania odpowiedniego ubezpieczenia zawodowego. 

Wobec powyższego wnosimy o zamianę kwoty posiadanego ubezpieczenia w zakresie 

pakietu nr 1 na kwotę 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych). 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 6 SWZ, Rozdział 10, pkt. 10.1 (pakiet 1- wykaz podmiotowych środków 

dowodowych)  

Prosimy o wykreślenie wymogu podania wraz z formularzem cenowym, w ramach pakietu nr 

1, w zakresie urządzeń: nazwy producenta, nazwy własnej oferowanego produktu, nr 

katalogowego w przypadku gdy jest on stosowany w celu bezspornej identyfikacji produktu. 

Przedmiot zamówienia w zakresie pakietu nr 1 nie zawiera dostawy urządzeń, o których 

mowa w powyższym wymaganiu. 

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje, że wymóg dotyczy wyłącznie Pakietu 2. 

W związku z tym, doprecyzowana zostaje uwaga pod tekstem: Załącznik Nr 1 – Opis 

przedmiotu zamówienia wraz z formularzem cenowym, w sposób następujący: 

„Uwaga:  dotyczy wyłącznie Pakietu 2 - w zakresie urządzeń należy podać: nazwę 

producenta, nazwę własną oferowanego produktu, nr katalogowy w przypadku gdy jest on 

stosowany w celu bezspornej identyfikacji produktu;” 

 

Pytanie nr 7 SWZ, Rozdział 10, pkt. 10.2 pkt 1) (pakiet 2- wykaz przedmiotowych środków 

dowodowych)  

1) Prosimy o potwierdzenie, że dostarczane karty katalogowe (opisy techniczne) nie 

muszą zawierać wszystkich informacji o produkcie zawartych w załączniku nr 1 do 

SWZ a maja stanowić charakter poglądowy dla Zamawiającego oraz, że Zamawiający 

nie wymaga dostawy kart katalogowych dla podzespołów i elementów pomocniczych. 

2) Prosimy o dopuszczenie możliwości dostawy kart katalogowych produktów 

przygotowanych przez dystrybutorów sprzętu a nie tylko producentów 

3) Zgodnie z zapisami SWZ postępowanie prowadzone jest w języku polskim, 

niezależnie zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści złożenie 

wymaganych dokumentów w załączniku nr 1 do SWZ (np. testy wydajności, 

certyfikaty, deklaracje, normy) w oryginalnej wersji językowej – np. angielskiej ? 
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Dokumenty te są powszechnie znane i rozumiane w branży informatycznej w wersjach 

oryginalnych. 

Odpowiedź: 

1) Zamawiający potwierdza. 

2) Zamawiający dopuszcza. 

3) Zgodnie z SWZ. Zamawiający wymaga dokumentów w języku polskim. 

 

Pytanie nr 8 SWZ Rozdział 10, pkt. 10.3 (Pakietu 2) pkt. 1) 

Prosimy o usuniecie wymagania dotyczącego: Zezwolenie na prowadzenie hurtowni 

farmaceutycznej (…) jako niezwiązanego z przedmiotowym postępowaniem. Przedmiotem 

zamówienia w zakresie pakietu 2 jest zakup i dostawa sprzętu. 

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od żądania złożenia podmiotowego środka 

dowodowego dla Pakietu 2. 

 

Pytanie nr 9 SWZ Rozdział 20, pkt. 1, Załącznik nr 3 do SWZ, Projekt Umowy, dot. Pakiet 

1, §4 

Wnosimy o zmniejszenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z wartości 

5% ceny całkowitej podanej w ofercie na 2%. Ustawa z 19.06.2020r. o dopłatach do 

oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami 

COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z 

wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1086) w art. 77 dodano w ustawie z 2.03.2020r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 (…) Ustawodawca wniósł zmiany dotyczące zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy: zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 

nieprzekraczającej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości 

nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy; co daje Zamawiającemu 

swobodę w żądaniu wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ograniczając 

jedynie górna granicę takowego (określając ją na maksymalnie 5 % ceny całkowitej podanej 

w ofercie). Wykonawca stoi na stanowisku, ze zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

w wysokości 2% ceny całkowitej oferty w pełni pokryje roszczenia Zamawiającego z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Ponadto należy zaznaczyć, że nie 

istnieje również ryzyko, że obniżenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy do 2% ceny całkowitej podanej w ofercie spowoduje, że Zamawiający nie otrzyma 

tak samo dobrego przedmiotu zamówienia  jak przy 5% wysokości zabezpieczenia. 

Analizując niniejsze zagadnienie należy wziąć pod uwagę również fakt, że koszt uzyskania 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w obecnej wysokości - 5% ceny całkowitej 

zamówienia podstawowego, przy zakładanych długościach czasu gwarancji będzie stanowił, 

znaczny element kosztochłonności oferty, mając bezpośrednie przełożenie na cenę końcowa 
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ofert Wykonawców. Biorąc pod uwagę powyższe wnosimy o zmianę wysokości 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 5%  na 2% wysokości wynagrodzenia brutto. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ . 

 

Pytanie nr 10 Załącznik nr 6 do SWZ 

Prosimy o wykreślenie zapisu: „uprawnienia do projektowania w branżach”, zgodnie z 

postanowieniami SWZ Rozdział 9 pkt. 4.1 Zamawiający nie wymaga w zakresie osób 

zdolnych do wykonania zamówienia uprawnień do projektowania. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

Jednocześnie Zamawiający dodaje do treści pkt 5 SWZ nowy ppkt 20 o brzmieniu:  

„20. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na żądanie Zamawiającego 

zaświadczenia, iż osoba fizyczna, której Wykonawca powierzył wykonanie projektu w 

ramach zamówienia posiada „uprawnienia do projektowania w branżach”, niezależnie 

od podstawy prawnej powierzenia.” 

W związku z powyższą zmianą, treść §4 pkt 1 lit. t) otrzymuje brzmienie jak wyżej. 

 

Pytanie nr 11 Dokumentacja postępowania 

Zamawiający w dokumentacji postepowania nie definiuje w żadnym z dokumentów użytych 

pojęć. 

Wykonawca wnosi o dopisanie, w dokumentacji postepowania, dla potrzeb interpretacji 

postanowień Umowy ustalenie znaczenia następujących pojęć: 

1. Budowa – należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym 

miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego 

2. Cena ofertowa brutto – cena całkowita podana z uwzględnieniem podatków, opłat i 

innych obciążeń publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie 

przedmiotu Umowy, ustalona w oparciu o przekazaną przez Zamawiającego 

dokumentację postępowania. 

3. Cena jednostkowa - suma wszystkich kosztów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

harmonogramie finansowo-rzeczowym, w tym: bezpośredniej robocizny, kosztów 

nabycia materiałów i pracy sprzętu oraz kosztów pośrednich i zysku ustalona na 

podstawie kalkulacji własnej, wskazana  przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym. 

4. Dokumentacja projektowa/ Opracowania Projektowe oraz procedury 

administracyjne – zbiór dokumentów służących do opisu i realizacji  przedmiotu 

Umowy, obejmujący w szczególności:  
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a) inwentaryzacja obiektu budowlanego w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

procesu inwestycyjnego, 

b) projekt koncepcyjny rozbudowy, podlegający zatwierdzeniu przez Zamawiającego, 

c) projekt budowlany w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami, wraz z 

niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami,  

d) uzyskanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowanego i udzieleniu pozwolenia na 

budowę, (ostatecznej), 

e) przeprowadzenie procedury rozpoczęcia prac budowlanych,  

f) bieżące prowadzenie budowy oraz dokumentacji budowy,  

g) procedury zakończenia prac budowlanych,  

h) uzyskanie dokumentów umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego,   

5. Dziennik budowy – przeznaczony do rejestracji w formie wpisów przebiegu części  lub 

całości  robót budowlanych, stanowiących przedmiot Umowy oraz wszelkich innych 

zdarzeń i okoliczności, zachodzących  toku ich wykonywania i mających znaczenie przy 

ocenie technicznej prawidłowości realizacji przedmiotu Umowy, z uwagi na charakter 

robót budowlanych objętych umową, niepodlegający rejestracji przez organ 

architektoniczno-budowlany.  

6. Inspektor nadzoru - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiającego, jako jego 

przedstawiciel, będąca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud. 

7. Kierownik budowy – osoba fizyczna wskazana i upoważniona przez Wykonawcę do 

reprezentowania go na Budowie.  

8. Konsorcjum – Wykonawcy podejmujący się wspólnie wykonania przedmiotu Umowy, 

których wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym 

charakterze, w szczególności umowa o współpracy.  

9. Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawcę 

bezpośrednio w związku z realizacją robót stanowiących przedmiot Umowy.  

10. Materiały – surowce i inne wyroby budowlane, które mają być wykorzystane przy 

wykonywaniu robót, w standardzie określonym w Dokumentacji projektowej a w 

przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i 

rodzajem robót, do których wykonania mają zostać zastosowane. 

11. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie 

ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania robót nie 

wystąpią. 

12. Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie wykonania robót budowlanych 

będących przedmiotem Umowy. 

13. Odbiór gwarancyjny – cyklicznie wykonywana kontrola skuteczności usunięcia przez 

Wykonawcę ujawnionych Wad. 
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14. Oferta - pisemne oświadczenie złożone przez Wykonawcę w przedmiocie wykonania 

robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ, 

w szczególności postanowieniami Opisu Przedmiot Zamówienia, złożone 

Zamawiającemu w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzącego do zawarcia Umowy. 

15. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, która: 

a) zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą zaakceptowaną 

przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo w formie pisemnej o charakterze 

odpłatnym na wykonanie części robót budowlanych służących realizacji przez 

Wykonawcę przedmiotu Umowy albo 

b) zawarła z Wykonawcą przedłożoną Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo  

w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, stanowiące część zamówienia publicznego.  

16. Pracownik – osoba zatrudniona przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę, wykonująca wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie 

realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy 

w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

17. Protokół odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu – dokument 

potwierdzający odbiór robót w zakresie wykonania przez Wykonawcę zgodnie z Umową 

robót zanikających lub ulegających zakryciu.  

18. Protokół odbioru usunięcia Wad – dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie 

wykonania usunięcia przez Wykonawcę Wad powstałych w okresie rękojmi za Wady 

fizyczne lub gwarancji jakości na roboty budowlane zrealizowane na podstawie Umowy.  

19. Protokół odbioru końcowego - dokument potwierdzający odbiór wykonania przez 

Wykonawcę całości robót budowlanych będących przedmiotem Umowy. 

20. Rozwiązania zamienne - odmienne rozwiązania w stosunku do przewidzianych w 

Opisie Przedmiotu Zamówienia, nie powodujące rozszerzenia przedmiotu zamówienia w 

stosunku do przedmiotu określonego w SWZ oraz wynikającego z treści oferty, 

zastosowanie których uzasadnione jest w szczególności: niższymi kosztami eksploatacji, 

koniecznością usunięcia stwierdzonych wad w Dokumentacji technicznej, lub gdy ich 

zastosowanie jest korzystniejsze pod względem użytkowym w związku z prowadzoną w 

obiekcie działalnością. 

21. Siła wyższa – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, którego 

wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu 

należytej staranności, a w szczególności za siłę wyższą uznaje się: wojny, stany 

nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, 
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embargo, rewolucje, zamieszki i strajki, które uniemożliwiają wykonywanie przedmiotu 

Umowy. 

22. Sprzęt – urządzenia, maszyny, środki transportowe i inne narzędzia potrzebne do 

zgodnego z Umową wykonania robót budowlanych oraz usunięcia Wad, będące w 

dyspozycji Wykonawcy. 

23. Teren budowy - obszar, na którym prowadzone są roboty budowlane stanowiące 

przedmiot umowy wraz z przestrzenią zajmowaną przez Wykonawcę, w której składuje 

sprzęt i materiały niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. 

24. Termin zakończenia robót - termin określony w Umowie, do upływu którego 

Wykonawca   zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty objęte Umową. 

25. Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odpłatnym, której 

przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiące część przedmiotu 

Umowy, zawierana pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą a także pomiędzy 

Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub pomiędzy dalszymi Podwykonawcami. 

26. Zarządca obiektu – Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny 

Jeleniogórskiej 

27. Wada – jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot Umowy 

robotach budowlanych, każde nieuzgodnione z Zamawiającym: zmniejszenie wartości 

przedmiotu Umowy, obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu Umowy, odstępstwo od 

Opisu Przedmiotu Zamówienia obniżenie jakości robót poniżej standardu określonego w 

Opisie przedmiotu Zamówienia, niekorzystna w stosunku do zakładanej zmiana 

parametrów użytkowych obiektu, jego urządzeń i wyposażenia. 

28. Wykonawca - strona Umowy zobowiązana do wykonania przewidzianych Umową 

robót budowlanych zgodnie z Opisem Przedmiot Zamówienia, przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego i zasadami wiedzy technicznej. 

29. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – zabezpieczenie w rozumieniu 

przepisów Pzp, wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem Umowy w celu pokrycia 

ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy, w tym roszczeń z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku 

formach wybranych przez Wykonawcę spośród form wskazanych w SIWZ. 

30. Zamawiający - Strona Umowy zlecająca wykonanie robót budowlanych będących 

przedmiotem Umowy, zobowiązana do dokonania wymaganych Umową oraz przez 

właściwe przepisy czynności umożliwiających Wykonawcy realizację Umowy, w 

szczególności związanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych 

dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do 

odebrania zrealizowanych robót i zapłaty umówionego wynagrodzenia. 
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31. Zaplecze budowy –część terenu przekazana przez Zamawiającego dla Wykonawcy na 

czas realizacji przedmiotu umowy która zostanie przeznaczona do składowania urządzeń 

oraz materiałów Wykonawcy. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie treści jak wyżej. W związku z tym, 

dodaje się nowy pkt 8 do treści pkt 5 SWZ o brzmieniu jak w pytaniu. 

 

Pytanie nr 12 Załącznik nr 3 do SWZ, Projekt Umowy, dot. Pakiet 1, §1 ust.  pkt. c) 

Prosimy o wykreślenie z przedmiotu umowy dotyczącego Pakietu nr 1 zakresu dotyczącego 

zakupu i dostawy sprzętu- zakres ten dot. pakietu nr 2 niniejszego postępowania. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zakup i dostawa sprzętu dotyczy całości 

przedmiotu zamówienia i została zawarta w projekcie umowy dla Pakietu 2, nie dotyczy 

realizacji umowy dla Pakietu 1. 

 

Pytanie nr 13 Załącznik nr 3 do SWZ, Projekt Umowy, dot. Pakiet 1, §1 ust. 4, §4 ust. 2  

Zamawiający w informacjach wprowadzających zamieścił zapis: 4. Wykonawca zobowiązuje 

się do realizacji niniejszej umowy z najwyższą starannością, zgodnie z zaleceniami 

Zamawiającego. Prosimy o odpowiedź, na jakiej podstawie Wykonawca ma założyć, jakie 

inne zalecenia, uwagi oprócz opisanych w OPZ, będą musiały zostać dostarczone 

Zamawiającemu? Wykonawca konstruując odpowiedzialną ofertę winien dokonać tego na 

podstawie zdefiniowanego zakresu. Dodatkowy zakres prac jaki kryje się pod  ogólnikowym i 

zabezpieczającym w pełni interesy Zamawiającego zapisem, nie może być podstawą do 

określenia ceny ryczałtowej, jakiej oczekuje Zamawiający. Tworzenie nieprecyzyjnych i tylko 

skrótowych informacji, uniemożliwia, wykonanie prawidłowej wyceny przez Wykonawcę. 

Nadmieniamy przy tym, że działanie takie, jest niezgodne z obowiązującą ustawą PZP. 

Zgodnie z Art. 99. 1. Ustawy PZP: Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny 

i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając 

wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty oraz ust 2. 

Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą 

konkurencję. Na podstawie powyższego Zamawiający ma obowiązek, bez względu na tryb 

prowadzonego postępowania, precyzyjnego opisania przedmiotu zamówienia, tak, aby każdy 

z Wykonawców, w wycenie uwzględnił ten sam zakres i oferty były porównywalne. 

Zamawiający nie może również, zamiast przygotowania jasnego i kompletnego opisu 

przedmiotu zamówienia, polecić Wykonawcy stawienie się na wizji lokalnej, w celu 

samodzielnego określenia zakresu prac. Wizja lokalna jest jedynie możliwością dla 

Wykonawców, którzy mogą, ale nie muszą z niej skorzystać. Jednocześnie umożliwienie 

wizji, nie zwalnia Zamawiającego z określenie szczegółów Zamówienia. Ze względu na 

powyższe prosimy o jasne, kompletne i precyzyjne określenie o jakich zaleceniach mowa w 

przytoczonym zapisie? Tylko prawidłowo przygotowana dokumentacja postepowania daje 
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możliwość zapewnienia uczciwej konkurencji. Zapisy takie jak obecnie w Umowie, dają 

możliwość Zamawiającemu, na nieuczciwe nakładanie na Wykonawcę prac, z których 

zakresu i specyfiki nie zdawał sobie sprawy w momencie składania ryczałtowej oferty. 

Prosimy o wyjaśnienie, jaki pełny zakres prac podlega wycenie. 

Alternatywnie prosimy o dodanie zapisu, że wszelkie stanowiska, wytyczne czy uwagi 

Zamawiającego kierowane podczas realizacji  Umowy, jak też wszelkie uzgodnienia 

pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym ustalane w czasie realizacji Umowy, wykraczające 

poza zakres Umowy, SWZ, OPZ, Oferty Wykonawcy i wszelkich załączników do nich, 

wymagają sporządzenia i obustronnego podpisania aneksu do umowy i stanowią zmianę 

warunków Umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od zapisu dot. zgodności z zaleceniami 

Zamawiającego. Stosowna zmiana zostaje dokonana w załączonym projekcie umowy, o 

treści:  

„4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji niniejszej umowy z najwyższą 

starannością, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami oraz 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa wraz z poniesieniem wszelkich 

potrzebnych kosztów w tym celu.” 

 

Pytanie nr 14 Załącznik nr 3 do SWZ, Projekt Umowy, dot. Pakiet 1, §1 ust. 7 

Prosimy o potwierdzenie, że wybór koloru farb stosowanych w trakcie realizacji Przedmiotu 

Umowy nastąpi na podstawie próbek przekazanych Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 15  

Prosimy o poprawę oczywistej omyłki pisarskiej w zakresie odwołania do osoby, o której 

mowa w § 4 ust. 9 pkt. d) a.e). 

Odpowiedź: Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską w §6 ust.3 lit. h. 

 

Pytanie nr 16 Załącznik nr 3 do SWZ, Projekt Umowy, dot. Pakiet 1, §1 ust. 14, §4 ust. 1 pkt. 

a) 

Prosimy o dopuszczenie aby przekazanie placu budowy nastąpiło w terminie do 7 dni od 

zgłoszenia przez Wykonawcę chęci przejęcia terenu w celu rozpoczęcia plac budowlanych. 

Przedmiot zamówienia składa się z części projektowej, która będzie prowadzona przez 

Wykonawcę na początku trwania umowy i Wykonawca w trakcie jej realizacji nie będzie 

przebywał na terenie Szpitala i tym samym bezzasadne jest przekazanie terenu budowy w 

terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i poprawia jak w pytaniu. 
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Pytanie nr 17 Załącznik nr 3 do SWZ, Projekt Umowy, dot. Pakiet 1, §1 ust. 19 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza aby udział Wykonawcy w naradach 

odbywała zdalnie, przy wykorzystaniu urządzeń audiowizualnych jak telekonferencja za 

pośrednictwem np. Skype. 

Jednocześnie prosimy o wprowadzenie 3 dniowego anonsowania ze strony Zamawiającego do 

stawiennictwa Personelu Wykonawcy w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego w 

celu bieżącej kontroli nad postępami prac, ustalenia aktualnego stanu realizacji przedmiotu 

Umowy, omówienia problemów i zagrożeń, omówienia wszelkich innych bieżących spraw 

dotyczących wykonania i zaawansowania przedmiotu Umowy.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiający nie przewiduje narad zdalnych. 

 

Pytanie nr 18 Załącznik nr 3 do SWZ, Projekt Umowy, dot. Pakiet 1, §3 ust. 8 

Zgodnie z orzecznictwem sądowym dotyczącym regulowania zobowiązań (patrz wyrok SN z 

dnia 14 stycznia 2016 r. (I CSK 1094/14), długi pieniężne są spełnione ze skutkiem 

umorzenia długu z chwilą uznania rachunku bankowego wierzyciela. Prosimy zatem o zmianę 

zapisu na: „Za datę zapłaty uznaje się  dzień uznania rachunku Wykonawcy” lub o wskazanie 

podstawy prawnej wskazującej na spełnienie zobowiązania pieniężnego z chwilą obciążenia 

rachunku bankowego Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje §3 ust. 8 projektu umowy dla Pakietu 1:  

„8. Zapłata wynagrodzenia objętego poszczególnymi fakturami następować będzie 

przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy ……..…………………... Datą zapłaty 

jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadku gdy termin 

płatności przypada na dzień wolny od pracy (sobota lub dni ustawowo wolne od pracy) 

płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wolnym od pracy” 

oraz §3 ust. 6 projektu umowy dla Pakietu 2: 

„6. Podstawą do wystawiania faktury VAT będzie prawidłowe zrealizowanie 

przedmiotu umowy potwierdzone końcowym protokołem odbioru przedmiotu 

zamówienia, bez zastrzeżeń, przez upoważnionych  przedstawicieli stron umowy. 

Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy 

……..…………………... Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego.”. 

 

Pytanie nr 19 Załącznik nr 3 do SWZ, Projekt Umowy, dot. Pakiet 1, §3 ust. 12 

Prosimy o modyfikacje zapisu na: „W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia przez 

Zamawiającego, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie w 

transakcjach handlowych, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2013 r. o 

terminach zapłaty w transakcjach handlowych”. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę jak w pytaniu. 
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W związku z dokonaną zmianą, treść ust. 12 otrzymuje nowe brzmienie:  

„12. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia przez Zamawiającego, 

Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach 

handlowych, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2013 r. o terminach 

zapłaty w transakcjach handlowych” 

 

Pytanie nr 20 Załącznik nr 3 do SWZ, Projekt Umowy, dot. Pakiet 1, §4 ust. 1 pkt. i. i p., §4 

ust. 6 pkt a.b 

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych 

za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności za naruszenie dóbr materialnych, 

uszkodzenie ciała oraz nie ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i 

bezpieczeństwo na Terenie budowy w miejscach, których nie można wygrodzić bo np. 

zamkną ciąg komunikacyjny. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 21 Załącznik nr 3 do SWZ, Projekt Umowy, dot. Pakiet 1, §4 ust. 1 pkt. h. 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępni na terenie Szpitala teren, który umożliwi 

Wykonawcy przygotowanie zaplecza budowy wraz z miejscem do składowania odpadów.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza jak w pytaniu. 

 

Pytanie nr 22 Załącznik nr 3 do SWZ, Projekt Umowy, dot. Pakiet 1, §4 ust. 1 pkt. q. 

W związku z krótkim terminem realizacji zamówienia prosimy o dopuszczenie możliwości 

realizacji prac objętych niniejszą umową również w weekendy po uprzednim uzgodnieniu 

terminu realizacji prac z Zamawiającym. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

 

Pytanie nr 23 Załącznik nr 3 do SWZ, Projekt Umowy, dot. Pakiet 1, §4 ust. 1 pkt. v. 

Prosimy o potwierdzenie, że odbiory robót ulegających zakryciu oraz zanikających odbywać 

się będą w terminie do 2 dni roboczych od dnia powiadomienia Zamawiającego przez 

Wykonawcę o gotowości do odbiorów robót ulegających zakryciu bądź zanikających. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza jak w pytaniu. 

 

Pytanie nr 24 Załącznik nr 3 do SWZ, Projekt Umowy, dot. Pakiet 1, §6 ust.2 

Prosimy o wyłączenie odbioru prac z terminu realizacji zamówienia, czynności odbiorowe nie 

leżą po stronie Wykonawcy, nie ma on wpływu na czas ich trwania i przebieg oraz termin 

złożenia podpisów przez Zamawiającego. Zamawiający wskazuje, że sam wyznacza termin, 

ale za wynik obciąża Wykonawcę. Pozostawienie zapisów w obecnym kształcie jest 

sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz przenosi nadmiernie 
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odpowiedzialność na  Wykonawcę, co uniemożliwia złożenie odpowiedzialnej oferty bądź 

znacząco wpływa na wartość ceny. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 25 Załącznik nr 3 do SWZ, Projekt Umowy, dot. Pakiet 1, §6 ust.3 

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli bez uzasadnionej przyczyny, Zamawiający nie przystąpi 

do procedury odbioru lub bez uzasadnionej przyczyny, odmówi podpisania jakiegokolwiek 

protokołu, Wykonawca ma prawo dokonania odbioru jednostronnego oraz jednostronnego 

sporządzenia i podpisania protokołu, który stanowić będzie podstawę płatności i stwierdzenia 

wykonania prac nim objętych. Wskazać należy, że przepisy prawa nakładają na obydwa 

podmioty kontraktu określone obowiązki. Podstawowym obowiązkiem Wykonawcy jest 

należycie zrealizować przedmiot umowy, a Zamawiającego odebrać przedmiot i zapłacić 

wynagrodzenie. 

Odpowiedź:  Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 26 Załącznik nr 3 do SWZ, Projekt Umowy, dot. Pakiet 1, §7 ust.5  

Prosimy o wydłużenie terminu, w którym Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia 

stwierdzonej przez Zamawiającego  wady, awarii lub usterki na termin do 14 dni 

kalendarzowych roboczych od daty zawiadomienia przesłanego na adres poczty 

elektronicznej. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę jak w pytaniu.  

W związku z wyrażoną zgodą, zmianie ulega treść ust. 5. 

 

Pytanie nr 27 Załącznik nr 3 do SWZ, Projekt Umowy, dot. Pakiet 1, §7 ust.6  

Prosimy o potwierdzenie, że termin zabezpieczenia wad mających wpływ na bezpieczeństwo 

użytkowania budynku, Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć miejsce powstania wad w 

trybie natychmiastowym, tj. najpóźniej do 48 godzin liczonych od momentu skutecznego 

zgłoszenia Wykonawcy informacji o wadzie lub usterce. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 28 Załącznik nr 3 do SWZ, Projekt Umowy, dot. Pakiet 1, §7 ust.10 

Zamawiający przewidział, że w razie sporu co do okoliczności, złożonej przez 

Zamawiającego w ramach gwarancji, Zamawiający może wystąpić o przeprowadzenie 

ekspertyzy przez rzeczoznawcę.” W jaki sposób będzie wyłaniany taki rzeczoznawca? Czy 

Zamawiający może określić dokładne zasady wyboru niezależnego rzeczoznawcy? Czy 

Zamawiający zgodzi się, aby taki rzeczoznawca był wyłaniany wspólnie przez strony 

umowy? 



 WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE 

KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ 
58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6 

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640 
___________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________________   

              tel. sekretariat: (075)-75-37-201, tel. centrala: (075)-75-37-100 

                          fax: (075)-75-42-335 

 e-mail: poczta@spzoz.jgora.pl 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje sposobu wyłaniania rzeczoznawcy oraz zasad 

jego wyboru. Rzeczoznawca zostanie wyłoniony zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa budowlanego i/lub aktów wykonawczych. Decyzję o wyłonieniu rzeczoznawcy 

podejmuje Zamawiający. 

 

Pytanie nr 29 Załącznik nr 3 do SWZ, Projekt Umowy, dot. Pakiet 1, §7 ust.11  

Prosimy o potwierdzenie, że termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wada była 

usuwana odnosi się do elementów, których dotyczy zgłoszona przez Zamawiającego wada. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 30 Załącznik nr 3 do SWZ, Projekt Umowy, dot. Pakiet 1, §8 ust. 1 

Wykonawca wnosi o obniżenie kar umownych przewidzianych we wzorze umowy. 

Zamawiający wykorzystuje pozycję dominującą organizatora przetargu i uprzywilejowaną 

pozycję Zamawiającego wobec wykonawcy, polegającą na nałożeniu w postanowieniach 

Umowy rażąco wygórowanych kar umownych na Wykonawcę.  

Relacja wysokości przewidzianych w §8 kar umownych do uchybień, na wypadek których 

zostały przewidziane, powoduje zachwianie relacji pomiędzy wysokością zastrzeżonej kary 

umownej za do  wysokości wynagrodzenia za wykonanie zobowiązania oraz zachwianie 

stosunku wysokości zastrzeżonej kary umownej do wysokości doznawanej szkody (zob. 

wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 września 2007 r., V CSK 139/07 oraz uchwałę składu 7 

sędziów Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2003 r., III CZP 61/03). Kara umowna jest, 

bowiem surogatem odszkodowania, zastrzeżonym w określonej wysokości i nie może 

prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w 

Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10). Kary umowne zastrzeżone przez 

Zamawiającego pozwolą mu nie tylko na pokrycie ewentualnej szkody, ale przede wszystkim 

na sfinansowanie znacznej części zamówienia przez Wykonawcę, a tym samym na 

wzbogacenie Zamawiającego. Pozbawienie Wykonawcy znacznej części wynagrodzenia z 

powodu jednorazowych uchybień, doprowadzi do zachwiania zasady ekwiwalentności 

świadczeń w umowie o charakterze wzajemnym. Fakt, że kara umowna pełni funkcję 

dyscyplinującą, nie może prowadzić do nadmiernego wzbogacenia Zamawiającego. Kara 

umowna pełni w pierwszej kolejności funkcję odszkodowawczą (zob. wyrok Sądu 

Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2014 r., I ACa 793/14 oraz wyrok Sądu 

Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 23 września 2014 r., I ACa 343/14). Podstawą przyjęcia w 

umowie określonych, co do wysokości kar umownych na wypadek nienależytego wykonania 

zobowiązania jest zawsze pewna kalkulacja przyszłej, hipotetycznej szkody, jaką poniesie 

strona w związku z nienależytym wykonaniem zobowiązania (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego 

w Łodzi z dnia 27 listopada 2014 r., I ACa 773/14). 
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Kary umowne określone w §8 wzoru umowy są wygórowane. Kara umowna stanowiąca 

procent od wartości umowy netto za niedopełnienie bądź nienależyte wykonanie 

któregokolwiek z obowiązków wymienionych w Umowie jest wygórowana, bowiem 

każdorazowo pozbawia wykonawcę części całego wynagrodzenia. Niedopełnienie bądź 

nienależyte wykonanie jakiegokolwiek obowiązku określonego w opisie przedmiotu 

zamówienia nie może pozbawiać wykonawcę wynagrodzenia w stopniu większym niż utrata 

wynagrodzenia za niezrealizowanie tej usługi. Przewidziane przez Zamawiającego kary 

umowne są nie do zaakceptowania, ponieważ prowadzą do rażącego pokrzywdzenia jednej ze 

stron, w sposób nieadekwatny do celu ochrony, którą zamierzała uzyskać strona przez jej 

wprowadzenie (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 14 maja 2013 roku, I ACa 

173/13). 

Wykonawca wnosi zatem o obniżenie wysokości kar umownych o połowę i  modyfikację 

zapisów w zakresie: 

1) wprowadzenie do Umowy zapisów dotyczących obowiązku wezwania Wykonawcy do 

wyjaśnień przed naliczeniem kary umownej co do okoliczności mających być 

podstawą  naliczenia kary umownej  

2) wprowadzenie zapisu, iż kary umowne nie mogą być naliczane dwukrotnie z tytułu tej 

samej okoliczności 

3) potwierdzenie że odpowiedzialność Wykonawcy ograniczona jest to zaniechań lub 

naruszeń wynikającej z wyłącznej winy Wykonawcy. Obarczanie odpowiedzialnością 

wyłącznie jednej ze stron za ewentualne działania drugiej ze stron, które pozostają 

poza jakąkolwiek kontrolą obarczonego odpowiedzialnością Wykonawcy jest 

sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. 

4) dodanie punktu 5 o treści: „Przewidziane w niniejszym paragrafie wysokości kar 

umownych są wysokościami maksymalnymi. W przypadku zaistnienia okoliczności 

uprawniających Zamawiającego do naliczenia kar umownych, Zamawiający jest 

uprawniony do miarkowania ich wysokości w zależności od charakteru uchybienia 

Wykonawcy obowiązkom umownym. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy 

przewidziana kara umowna jest zdaniem Stron umowy wygórowana w stosunku do 

charakteru uchybienia przez Wykonawcę obowiązkom umownym. Ostateczna decyzja 

w zakresie ewentualnego miarkowania kar umownych jest podejmowana 

indywidulanie przez Zamawiającego. Naliczenie kar umownych jak i miarkowanie 

jest uprawnieniem Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tego 

tytułu.” 

5) Modyfikacje zapisu w ust.4  Zgodnie z treścią postanowień umowy, mających łączyć 

Zamawiającego z Wykonawcą, na rzecz Zamawiającego została zastrzeżona kara 

umowna, której to instytucji elementarną cechą jest zwolnienie uprawnionego z 

konieczności wykazywania wysokości szkody.  
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Obecna konstrukcja umowy narusza przepisy, ponieważ stanowi wykorzystanie 

dominującej pozycji Zamawiającego, czym godzi w elementarne zasady współżycia 

społecznego, narusza wyrażone literą prawa standardy oraz zasady poszanowania 

dobrych obyczajów, uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.  

Mając na uwadze powyższe prosimy o modyfikacje zapisów w umowie limitu 

odpowiedzialności, którego wprowadzenie zniesie konieczność doliczania w ofertach 

Wykonawców kosztów ryzyka biznesowego, wynikającego chociażby z czynników 

niezależnych od Wykonawcy na: „wysokość tego odszkodowania nie będzie wyższa 

niż 50% wartości netto umowy określonej w §3  ust. 1. 

6) Kary umowne i odstąpienie od Umowy to zobowiązanie symetryczne, prosimy o 

dodanie do postanowień umowy zapisów uprawniających Wykonawcę do naliczenia 

tożsamych kar umownych za odstąpienie przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn 

leżących po Stronie Zamawiającego. 

7) Wykreślenie postanowień punktu k): W przypadku braku terminowej zapłaty 

Podwykonawcy należą się odsetki za zwłokę w transakcjach handlowych, które już 

pełnią dostateczną funkcję dyscyplinującą dla Wykonawcy i analogicznie dla 

Zamawiającego w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia na rzecz 

Wykonawcy.  

8) Wykreślenie pkt. l) i m): umowa o podwykonawstwo jest wcześniej zatwierdzana 

(wyrażeniem zgody) przez Zamawiającego, zatem na etapie zatwierdzania takiej  

umowy Zamawiający może nakazać usunięcie zapisów dotyczących niedozwolonych 

terminów zapłaty. Jak sam Zamawiający wskazuje „Zamawiający powinien wyrazić 

zgodę lub zgłosić sprzeciw albo stosowne zastrzeżenia, w terminie do 3 dni roboczych 

od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu lub projektu jej zmian umowy z 

Podwykonawcą”. Niekonsekwentnym byłoby wyrażenie zgody przez Zamawiającego 

na zawarcie  umowy o podwykonawstwo zawierającej niedozwolone terminy zapłaty 

a następnie nałożenie kary umownej z tego tytułu na Wykonawcę. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 31 Załącznik nr 3 do SWZ, Projekt Umowy, dot. Pakiet 1, §9  

Ponieważ Zamawiający nie określił w postanowieniach umownych możliwości odstąpienia od 

Umowy przez Wykonawcę oraz rozwiązania Umowy przez Wykonawcę, prosimy o dodanie 

takiego uprawnienia do treści umowy, proponujemy poniższe zapisy:  

a) Jeżeli Zamawiający odmówi lub utrudnia współdziałanie przewidziane postanowieniami 

Umowy koniecznego do wykonania Umowy, Wykonawca wezwie Zamawiającego, w 

formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności wezwania, do odpowiedniego 

współdziałania, opisując zakres braku współdziałania i żądanego zachowania oraz 

wskazując, w jakim zakresie brak współdziałania uniemożliwia dokończenie Umowy, 
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określając zakres działań, których wymaga i wyznaczając odpowiedni termin, nie krótszy 

niż 14 dni do zapewnienia takiego współdziałania. Po bezskutecznym upływie tego 

terminu, Wykonawca wyznaczy dodatkowy termin (forma pisemna pod rygorem 

bezskuteczności wezwania), nie krótszy niż 7 dni z zastrzeżeniem, iż po jego upływie 

Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy. Po upływie tego dodatkowego 

terminu Wykonawca ma prawo do odstąpienia od Umowy.  

b) W razie odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za należycie wykonaną do 

chwili odstąpienia część Umowy.  

c) Wykonawca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 

zwłoki Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia przekraczającej 30 dni od pierwotnego 

terminu jej zapłaty, pomimo wezwania Zamawiającego do zapłaty w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności oraz do wyznaczenia dodatkowego 7 dniowego terminu. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 32 Załącznik nr 3 do SWZ, Projekt Umowy, dot. Pakiet 1, §10 

W celu zabezpieczenia istnienia stosunku prawnego pomiędzy Stronami oraz rozwiązania 

wątpliwości co do intencji Stron na wypadek uznania postanowień umowy za nieważne lub 

nieskuteczne, prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących 

zapisów: 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 zobowiązania się do dokonania 

inwentaryzacji prac i na jej podstawie Zamawiający uiści wynagrodzenie przysługującego 

Wykonawcy za częściową realizację przedmiotu umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu jak w pytaniu. W związku z 

powyższym po ust. 2 dodaje się nowy ust. 3 o treści:  

„3. Strony zastrzegają, że 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 zobowiązania się do dokonania inwentaryzacji prac i na jej podstawie 

Zamawiający uiści wynagrodzenie przysługującego Wykonawcy za częściową realizację 

przedmiotu umowy.” 

W związku z dokonaną zmianą, poprzednie ust. od 3 do 6 otrzymują numerację od 4 do 

7. 

 

Pytanie nr 33 Załącznik nr 3 – Projekt umowy dla Pakietu 1 i 2, umowa powierzenia 

przetwarzania danych osobowych § 1 ust. 3  

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przed podpisaniem umowy uzgodni z Wykonawcą 

kategorie osób oraz rodzaj danych osobowych tych osób. 
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Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że przed podpisaniem umowy uzgodni z 

Wykonawcą kategorie osób oraz rodzaj danych osobowych tych osób. 

 

Pytanie nr 34 Załącznik nr 3 – Projekt umowy dla Pakietu 1 i 2, umowa powierzenia 

przetwarzania danych osobowych § 3 

Prosimy o wykreślenie zapisu. Podmiot przetwarzający w ramach realizacji umowy Głównej 

nie będzie przekazywał danych poza EOG. 

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany § 3 w sposób następujący: 

 

§ 3 

Przekazywanie Danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy 

1. Podmiot przetwarzający oświadcza, że przekazuje/ nie przekazuje Dane osobowe 

poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). 

2. Jeżeli Podmiot przekazuje Dane osobowe poza EOG i przekazywanie Danych 

osobowych odbywa się na terytorium, które nie zostało przez Komisję 

Europejską uznane za zapewniające odpowiedni stopień ochrony, Podmiot 

przetwarzających zobowiązuje się do stosowania standardowych klauzul 

umownych, dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom 

przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich lub innych 

instrumentów, o których mowa w rozdziale V RODO. 

3. Przed rozpoczęciem współpracy Podmiot przetwarzający informuje 

Administratora o stosowanych metodach przekazywania danych osobowych poza 

EOG. Taka informacja jest również przekazywana Administratorowi: 

1) w przypadku zmian stanu faktycznego, mającego wpływ na współpracę 

Stron, 

2) na jego żądanie.  

 

Pytanie nr 35 Załącznik nr 3 – Projekt umowy dla Pakietu 1 i 2, umowa powierzenia 

przetwarzania danych osobowych § 2 ust. 4 

Prosimy o zmianę zgłoszenia naruszenia na 72 godziny. Pozostawienie czasu na poziomie 24 

godzin, powoduje, konieczność zapewnienia dyżuru jednej osoby w każde dni wolne od 

pracy, co w konsekwencji oznacza podniesienie ceny oferty. Okres 72 godzin jest zgodny z 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę jak w pytaniu. 

 

Pytanie nr 36 Załącznik nr 3 – Projekt umowy dla Pakietu 1 i 2, umowa powierzenia 

przetwarzania danych osobowych § 5 ust. 5 

Prosimy o zmianę terminu prawa realizacji kontroli na 14 dni. Okres ten jest powszechnie 

praktykowany i wystarczający do przygotowania się Wykonawcy do ewentualnej kontroli. 
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Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 10 dni roboczych równają się przeciętnym 14 dniom 

kalendarzowym. 

 

Pytanie nr 37 Załącznik nr 3 – Projekt umowy dla Pakietu 1 i 2, umowa powierzenia 

przetwarzania danych osobowych § 5 ust. 6 pkt. 4 i 5 

Prosimy o wykreślenie z czynności kontrolnych zakresu określonego w punkcie 4) i 5). 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, w których nie dochodzi do przetwarzania 

danych osobowych w systemach informatycznych. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Jeśli procesor nie korzysta z systemów IT, to § 5 ust. 6 p. 4-

5 po prostu go nie dotyczą. 

 

Pytanie nr 38 Załącznik nr 3 do SWZ, Projekt Umowy, dot. Pakiet 2, §1 ust. 4 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza udzielenie autoryzacji dla 

Podwykonawcy odpowiedzialnego za dostawę sprzętu. Jednocześnie prosimy o 

potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza udzielenie autoryzacji przez autoryzowanego 

partnera producenta oferowanego sprzętu. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza jak w pytaniu. 

 

Pytanie nr 39 Załącznik nr 3 do SWZ, Projekt Umowy, dot. Pakiet 2, §1 ust. 8 

Zamawiający nie precyzuje procedury odbioru dostarczanego sprzętu. Przewiduje jedynie, że 

prawidłowość dokonania dostawy potwierdzona zostanie końcowym  

Taka sytuacja nie może być zaakceptowana, ponieważ oznaczałoby to, że prawidłowość 

wykonania dostawy zostanie potwierdzona nie w momencie faktycznego przekazania 

władztwa nad rzeczą Zamawiającemu, ale po upływie dłuższego okresu, kiedy to rzecz 

znajduje się już u Zamawiającego, a co więcej Zamawiający może już z niej korzystać. Tym 

samym protokół zostanie podpisany w momencie, gdy rzecz może znajdować się już w innym 

stanie niż znajdowała się w chwili wydania, więc protokół nie będzie potwierdzał stanu 

istniejącego w chwili dokonywania dostawy.  

Co więcej Wykonawca ponosi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy aż do 

momentu podpisania protokołu końcowego i ponosi ryzyka, pomimo tego że przedmiot 

znajduje się już u Zamawiającego. Ponadto nie będzie żadnego dokumentu, który 

potwierdzałby, że dostawa została przeprowadzona w terminie wymaganym przez 

Zamawiającego.  

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o dodanie do umowy postanowienia: „W 

chwili przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy Strony podpiszą protokół dostawy. 

Ostateczny odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie końcowego protokołu. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
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Pytanie nr 40 Załącznik nr 3 do SWZ, Projekt Umowy, dot. Pakiet 2, §1 ust. 12 

Prosimy o wyłączenie odbioru prac z terminu realizacji zamówienia, czynności odbiorowe nie 

leżą po stronie Wykonawcy, nie ma on wpływu na czas ich trwania i przebieg oraz termin 

złożenia podpisów przez Zamawiającego. Zamawiający wskazuje, że sam wyznacza termin, 

ale za wynik obciąża Wykonawcę. Pozostawienie zapisów w obecnym kształcie jest 

sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz przenosi nadmiernie 

odpowiedzialność na  Wykonawcę, co uniemożliwia złożenie odpowiedzialnej oferty bądź 

znacząco wpływa na wartość ceny. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 41 Załącznik nr 3 do SWZ, Projekt Umowy, dot. Pakiet 2, §1 ust. 12 

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli bez uzasadnionej przyczyny, Zamawiający nie przystąpi 

do procedury odbioru lub bez uzasadnionej przyczyny, odmówi podpisania jakiegokolwiek 

protokołu, Wykonawca ma prawo dokonania odbioru jednostronnego oraz jednostronnego 

sporządzenia i podpisania protokołu, który stanowić będzie podstawę płatności i stwierdzenia 

wykonania prac nim objętych. Wskazać należy, że przepisy prawa nakładają na obydwa 

podmioty kontraktu określone obowiązki. Podstawowym obowiązkiem Wykonawcy jest 

należycie zrealizować przedmiot umowy, a Zamawiającego odebrać przedmiot i zapłacić 

wynagrodzenie. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ . 

 

Pytanie nr 42 Załącznik nr 3 do SWZ, Projekt Umowy, dot. Pakiet 2, §1 ust. 13, §3 ust. 6 

W wzorze umowy Zamawiający uzależnił wystawienie faktury VAT za zrealizowany 

przedmiot Umowy od podpisania protokołu odbioru bezusterkowego, braków lub wad. Czy 

Zamawiający wykreśli z przedmiotowego postanowienia słowo „wad”? W ocenie 

Wykonawcy jak i zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, nie można uzależniać zapłaty 

wynagrodzenia od podpisania protokołu bez jakichkolwiek wad/usterek/zastrzeżeń. Przyjęcie 

odmiennego stanowiska naruszałoby równowagę między zamawiającym a wykonawcę, 

uzależniając odbiór, a tym samym płatność wynagrodzenia od wykluczenia istnienia 

jakiejkolwiek wady w chwili oddania przedmiotu zamówienia jak i umożliwiając naliczanie 

kary umownej za niedotrzymanie terminu realizacji umowy warunkowanej przedstawianiem 

przedmiotu umowy do odbioru w stanie idealnym, co w praktyce jest trudne do realizacji. W 

konsekwencji przyjmuje się, że strony nie mogą uzależnić wypłaty wynagrodzenia należnego 

wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek (por. wyrok SN z dnia 5 marca 1997 r. o sygn. II 

CKN 28/97, z dnia 26 lutego 1998 r. o sygn. I CKN 520/97, z dnia 30 października 2002 r. o 

sygn. V CKN 1287/00, z dnia 7 marca 2013 r. o sygn. II CSK 476/12).  Tym bardziej ww. 

wniosek jest zasadny, iż rozpoczęcia okresu gwarancji wskazanego w §2 ust. 2 wzoru umowy 

Zamawiający nie uzależnia już od bezusterkowego (bez wad) protokołu odbioru, lecz od 
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podpisania protokołu odbioru. Dlatego, aby zachować spójność ww. postanowień umownych 

oraz utrzymać równowagę ekonomiczną stron, wnosimy o uwzględnienie zmiany treści §1 

ust. 13. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę jak w pytaniu. W związku z 

wyrażoną zgodą: 

§1 ust. 13 otrzymuje nowe brzmienie: 

„13. W razie stwierdzenia w czasie odbioru braków urządzenia lub jego dokumentacji 

albo nieprawidłowości w uruchomieniu urządzenia Zamawiający może wstrzymać się z 

podpisaniem protokołu odbioru do czasu usunięcia stwierdzonych braków, wad lub 

nieprawidłowości.” 

 

Pytanie nr 43 Załącznik nr 3 do SWZ, Projekt Umowy, dot. Pakiet 2, §1 ust. 14 

Prosimy o wydłużenie terminu na usunięcie urządzenie z siedziby Zamawiającego na własny 

koszt i ryzyko w przypadku stwierdzenia, że urządzenie nie posiada parametrów wymaganych 

przez Zamawiającego w SWZ i Zamawiający odmawia odbioru urządzenia, do terminu do 2 

dni roboczych. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.  

Ust. 14 otrzymuje brzmienie: „14. Jeżeli w czasie przekazania urządzenia do 

eksploatacji okaże się, że urządzenie nie posiada parametrów wymaganych przez 

Zamawiającego w SWZ i niniejszej umowie Zamawiający odmawia odbioru urządzenia, 

a Wykonawca zobowiązuje się w tym samym lub kolejnym dniu usunąć urządzenie z 

siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko. Odmowę odbioru sporządza się na 

piśmie. W takiej sytuacji przyjmuje się, że Wykonawca nie wykonał umowy.” 

 

Pytanie nr 44 Załącznik nr 3 do SWZ, Projekt Umowy, dot. Pakiet 2, §1 ust. 15 

Zgodnie z postanowieniami SWZ postępowanie prowadzone jest w języku polskim, 

niezależnie zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści złożenie wymaganych 

dokumentów w ustępie 15 np. certyfikaty, deklaracje, normy, w oryginalnej wersji językowej 

– np. angielskiej ? Dokumenty te są powszechnie znane i rozumiane w branży informatycznej 

w wersjach oryginalnych. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Patrz: odpowiedź na pytanie 7. 

 

Pytanie nr 45 Załącznik nr 3 do SWZ, Projekt Umowy, dot. Pakiet 2, §2 ust. 2 

W związku z postanowieniem zawartym w ust. 2 tj. „ Wykonawca udziela Gwarancji (…)”, 

prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na sprzęt, która jest 

gwarancją producenta udzielaną przez producenta sprzętu a Zamawiający nie wymaga aby 

gwarancji udzielił samodzielnie Wykonawca, z uwagi na to, że gwarancja pokrywająca 

roszczenia Zamawiającego z tytułu umowy udzielana jest przez producenta, a nałożenie 
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obowiązku udzielenia konkurencyjnej gwarancji na Wykonawcę nie jest prawnie 

uzasadniona. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza jak w pytaniu. 

W przypadku gdy producent sprzętu udziela gwarancji wówczas Wykonawca zwolniony 

jest z obowiązku udzielenia gwarancji, w przypadku gdy producent nie udziela 

gwarancji wówczas Wykonawca udziela gwarancji. 

 

Pytanie nr 46 Załącznik nr 3 do SWZ, Projekt Umowy, dot. Pakiet 2, §2 ust. 3, 4 i 8 

Prosimy o wydłużenie terminu czasu reakcji Wykonawcy na zgłoszenie awarii do 5 dniu 

roboczych oraz czasu naprawy do 14 dni roboczych. Wykonawca wskazuje, iż w przypadku 

konieczności sprowadzania części z zagranicy termin 5 dni roboczych może być terminem 

niewystarczającym, w szczególności mając na uwadze aktualną sytuację gospodarczą i 

polityczną na świecie. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. W związku z udzieloną 

odpowiedzią, ust. 5, 6 i 8 otrzymują brzmienie:  

„5. Czas naprawy urządzenia bez konieczności wymiany części lub podzespołów – w 

terminie maksymalnie do 14 dni roboczych. 

6. W przypadku gdy  naprawa przedłuży się powyżej 14 dni roboczych, Wykonawca 

zobowiązany jest zapewnić urządzenie zastępcze na czas naprawy o parametrach nie 

gorszych  aniżeli urządzenie zakupione w ramach niniejszej umowy.  

(…) 

8. Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej, po przekroczeniu którego wydłuża się 

okres gwarancji o czas przerwy w eksploatacji wynosi 14 dni.” 

 

Pytanie nr 47 Załącznik nr 3 do SWZ, Projekt Umowy, dot. Pakiet 2, §2 ust. 7 

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli używając określenia „element”? Czy 

dotyczy to poszczególnych komponentów czy całego urządzenia? 

Wyjaśnienia wymaga również określenie „sprzęt”, czy dotyczy to poszczególnych 

komponentów czy całego urządzenia lub wszystkich dostarczonych urządzeń. 

W jakim okresie będzie zliczana ilość napraw tego samego elementu (dot. „2-krotnej”) w 

ciągu miesiąca, roku czy w całego okresu obowiązywania gwarancji? 

Urządzenia będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie działających 

części/modułów/elementów. 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 elementu w takich przypadkach 

chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i 

przedstawienie najkorzystniejszej oferty. W związku z tym wnosimy o usunięcie powyższego 

zapisu z Wzoru Umowy. 
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Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że pod pojęciem „element” należy rozumieć 

poszczególne komponenty całego urządzenia. Pod pojęciem „sprzęt” należy rozumieć 

całe urządzenie. 

Ilość napraw tego samego elementu będzie zliczana w całym okresie obowiązywania 

gwarancji. 

 

Pytanie nr 48 Załącznik nr 3 do SWZ, Projekt Umowy, dot. Pakiet 2, §2 ust. 11 

Prosimy o usunięcie wymagania, Wykonawca nie może gwarantować dostępności części 

zamiennych w okresie 10 lat. Tego typu zobowiązanie jest niemożliwe do spełnienia, 

ponieważ wykonawca nie jest w stanie z góry przez wskazane przez Zamawiającego okresy, 

zapewnić niczym nieograniczonej możliwości zakupu części zamiennych aparatu, tym 

bardziej iż ma to nastąpić w bardzo długiej perspektywie czasowej i co jest uzależnione od 

producentów aparatów, a nie samego dostawcy/dystrybutora. W związku z powyższym, czy 

Zamawiający wykreśli ze wzoru umowy ww. postanowienie umowne? 

Zwracamy uwagę, że żadne przepisy nie regulują kwestii dostępności części zamiennych i nie 

wskazują wprost jakiegokolwiek okresu ich gwarantowanej dostępności. Z uwagi na postęp 

technologiczny podlegają ciągłym zmianom i standardem jest ich wymiana na nowsze modele 

wcześniej, niż po 10 latach. Istotnym jest również fakt, że producenci  urządzeń m.in. z uwagi 

na tak szybki postęp technologiczny, zazwyczaj nie utrzymują ich na stanie magazynowym w 

tak długim okresie. Z uwagi na powyższe, zobowiązanie do zapewnienia 10 letniej 

dostępności części zamiennych do sprzętu dostarczonego przez Wykonawcę w wykonaniu 

niniejszej umowy, jest zobowiązaniem niemożliwym do wykonania. 

Odpowiedź: Zamawiający ogranicza warunek do dostępności w okresie 5 lat. W związku 

z wprowadzoną zmianą zmianie ulega także treść Załącznika nr 1 do SWZ – Opis 

przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie nr 49 Załącznik nr 3 do SWZ, Projekt Umowy, dot. Pakiet 2, §3 ust. 3 

Prosimy o modyfikacje zapisów na: W przypadku  ustawowej  zmiany stawki podatku VAT 

kwota wynagrodzenia ryczałtowego netto nie ulegnie zmianie.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 50 Załącznik nr 3 do SWZ, Projekt Umowy, dot. Pakiet 2, §3 ust. 13 

Prosimy o modyfikacje zapisu na: „W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia przez 

Zamawiającego, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie w 

transakcjach handlowych, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2013 r. o 

terminach zapłaty w transakcjach handlowych”. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
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Pytanie nr 51 Załącznik nr 3 do SWZ, Projekt Umowy, dot. Pakiet 2, §4 ust. 2 

1. Wnosimy o zmianę przedimka z „w wysokości” na „do wysokości”, co daje 

Zamawiającemu możliwość naliczenia kary umownej adekwatnie do szkody (jej swoiste 

miarkowanie), zgodnie z funkcją kary umownej i złożonymi przez Wykonawcę 

wyjaśnieniami. 

2. Kary umowne i odstąpienie od Umowy to zobowiązanie symetryczne, prosimy o dodanie 

do postanowień umowy zapisów uprawniających Wykonawcę do naliczenia tożsamych 

kar umownych za odstąpienie przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn leżących po 

Stronie Zamawiającego oraz za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn 

leżących po Stronie Zamawiającego. 

3. Prosimy o obniżenie wysokości kary umownej do 0,1% wartości netto Umowy w 

przypadku zwłoki usunięcia wady ujawnionej w okresie gwarancji i rękojmi, za każdy 

dzień zwłoki. 

4. Prosimy o zmianę podstawy naliczania kar umownych na % wartość pozycji 

nieterminowej danego asortymentu i zwłoki w usunięciu wady, określonego w OPZ. W 

ocenie Wykonawcy kary naliczane od całości wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy jest nieadekwatne do wysokości danego niespełnienia świadczenia umowy w 

zakresie usług gwarancyjnych. 

Wykonawca zwraca uwagę, iż zgodnie z obowiązującymi zasadami prawa i przyjętym 

orzecznictwem kara umowna nie może pozostawać w dysproporcji, być nieproporcjonalna 

w stosunku do wielkości realizowanej części zamówienia. Uznany jest pogląd, że o 

rażącym wygórowaniu kary umownej świadczy stosunek, w jakim do siebie pozostają 

dochodzona kara umowna i spełnione z opóźnieniem świadczenie. Ponadto Wykonawca 

zwraca uwagę, że w doktrynie i orzecznictwie uznaje się, że w sytuacji, gdy kara umowna 

równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, 

można ją uważać za rażąco wygórowaną. W wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 

dnia 28 listopada 2013 roku (I ACa 539/13) podniesiono, że w orzecznictwie Sądu 

Najwyższego uznaje się za miernik oceny wysokości kary umownej stosunek między 

wysokością kary umownej a wartością wykonanego z opóźnieniem zobowiązania. 

Wykonawca zwraca także uwagę, iż zapisy projektu umowy winny przewidywać kary 

umowne w adekwatnej wysokości do odszkodowania, które mogłoby być dochodzone na 

zasadach ogólnych. Kara umowna jest instytucją, która ma pełnić przede wszystkim 

funkcję kompensacyjną. Obowiązujące zasady prawa wskazują na przesłanki 

przesądzające o rażącym wygórowaniu kary umownej zwłaszcza w okolicznościach, gdy 

wierzyciel nie poniósł żadnej szkody albo poniósł szkodę nieznaczną wskutek 

niewykonania umowy. Do sytuacji rażąco wygórowanej kary może dojść już na etapie 

samych zapisów umownych, jak również poprzez ich zastosowanie w konkretnej sytuacji. 

Nie powinno dochodzić już na etapie samych zapisów umownych do sytuacji, w których 
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zastrzeżona kara umowna będzie rażąco wygórowana. Zgodnie z wyrokiem Sądu 

Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 24 kwietnia 2014 r. (I ACa 26/14) oceny, czy kara w 

danym przypadku jest rażąco wygórowana dokonuje się w kontekście całokształtu 

okoliczności sprawy, uwzględniając przedmiot umowy, okoliczności, na jakie kara 

umowna została zastrzeżona, cel tej kary, sposób jej ukształtowania, okoliczności, w 

jakich doszło do sytuacji uzasadniającej naliczenia kary, wagę i zakres nienależytego 

wykonania umowy, stopień winy, charakter negatywnych skutków dla drugiej strony. 

Przykładem takiej rażącej dysproporcji jest naliczanie kary także od wartości 

zrealizowanej już części umowy, w zakresie której Zamawiający nie poniósł żadnej 

szkody, bądź ustalania mechanizmu naliczania kary w taki sposób, który może prowadzić 

do sytuacji, w której wysokość kary umownej za jeden dzień opóźnienia jest wyższa od 

wartości zamówienia jednostkowego. Nieuwzględnienie powyższych okoliczności przy 

definiowaniu kar umownych może prowadzić w następstwie zastosowania wadliwych 

zapisów umowy do bezpodstawnego wzbogacenia się strony żądającej ich zapłaty 

Wykonawca nadmienia, iż klauzula przewidująca kary umowne o wygórowanym została 

uznana przez Urząd Zamówień Publicznych za klauzulę kontrowersyjną, naruszająca 

równowagę stron w sposób nadmierny, a „kara umowna nie może być instrumentem 

służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w 

istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody” (wyrok 

SN z dn. 24 stycznia 2014 r., sygn. I CSK 124/13). 

5. Zamawiający w ust. 4 umieścił zapis: Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego, do wysokości rzeczywistej poniesionej szkody ,gdy 

powstała szkoda przewyższa wartością ustalona karę umowną. 

Zgodnie z treścią postanowień umowy, mających łączyć Zamawiającego z Wykonawcą, 

na rzecz Zamawiającego została zastrzeżona kara umowna, której to instytucji 

elementarną cechą jest zwolnienie uprawnionego z konieczności wykazywania wysokości 

szkody.  

Obecna konstrukcja umowy narusza przepisy, ponieważ stanowi wykorzystanie 

dominującej pozycji Zamawiającego, czym godzi w elementarne zasady współżycia 

społecznego, narusza wyrażone literą prawa standardy oraz zasady poszanowania dobrych 

obyczajów, uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.  

Mając na uwadze powyższe prosimy o modyfikacje zapisów w umowie limitu 

odpowiedzialności, którego wprowadzenie zniesie konieczność doliczania w ofertach 

Wykonawców kosztów ryzyka biznesowego, wynikającego chociażby z czynników 

niezależnych od Wykonawcy „wysokość tego odszkodowania nie będzie wyższa niż 50% 

wartości netto umowy określonej w §3  ust. 1. 

6. Prosimy o dodanie ustępu 9 o treści: „Przewidziane w przedmiotowym paragrafie 

wysokości kar umownych są wysokościami maksymalnymi. W przypadku zaistnienia 
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okoliczności uprawniających Zamawiającego do naliczenia kar umownych, Zamawiający 

jest uprawniony do miarkowania ich wysokości w zależności od charakteru uchybienia 

Wykonawcy obowiązkom umownym. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy 

przewidziana kara umowna jest zdaniem Stron umowy wygórowana w stosunku do 

charakteru uchybienia przez Wykonawcę obowiązkom umownym. Ostateczna decyzja w 

zakresie ewentualnego miarkowania kar umownych jest podejmowana indywidulanie 

przez Zamawiającego. Naliczenie kar umownych jak i miarkowanie jest uprawnieniem 

Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tego tytułu.” 

7. Prosimy o wprowadzenie do Umowy zapisów dotyczących obowiązku wezwania 

Wykonawcy do wyjaśnień przed naliczeniem kary umownej co do okoliczności mających 

być podstawą  naliczenia kary umownej. 

8. Prosimy o potwierdzenie że odpowiedzialność Wykonawcy ograniczona jest to zaniechań 

lub naruszeń wynikającej z wyłącznej winy Wykonawcy. Obarczanie odpowiedzialnością 

wyłącznie jednej ze stron za ewentualne działania drugiej ze stron, które pozostają poza 

jakąkolwiek kontrolą obarczonego odpowiedzialnością Wykonawcy jest sprzeczne z 

zasadami współżycia społecznego. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 52 Załącznik nr 3 do SWZ, Projekt Umowy, dot. Pakiet 2, §6a ust. 13 

Prosimy o usunięcie zapisu pkt 1). Wykonawcę z tytułu nieterminowej zapłaty faktury do 

podwykonawcy obciążają odsetki ustawowe w transakcjach handlowych, które pełnia 

dostateczna funkcje dyscyplinującą i rekompensacyjną. W przypadku pozostawienia zapisu 

prosimy o dodanie analogicznego zapisu wprowadzającego karę umowną dla Zamawiającego 

z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy w 

wysokości 0,5% łącznej wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 umowy, za 

każde naruszenie oddzielnie. 

Prosimy o usunięcie zapisu pkt. 2) , gdyż nakładanie kary przez Zamawiającego na 

Wykonawcę godzi w swobodę umów. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 53 Załącznik nr 3 – Projekt umowy dla Pakietu 2, § 3, pkt. 8 

Prosimy o potwierdzenie, że koszt dostawy instalacji urządzenia, serwisowania urządzenia 

oraz szkolenia personelu medycznego nie może przekroczyć 2% wartości urządzenia w 

okresie obowiązywania umowy. Wykonawca nie ma możliwości zapewnienia niezmienności 

cen opisanych w tym punkcie bezterminowo. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza jak w pytaniu. 
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========================================================================================== 

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą ul. Ogińskiego 6, 58-506 

Jelenia Góra jako Zamawiający informuje, że w związku z potrzebą doprecyzowania treści 

SWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, dokonuje autokorekty treści SWZ poprzez 

modyfikację Załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia w sposób następujący:  

 

Dodaje się w Załączniku nr 1 do SWZ nową TABELĘ NR 5:  
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Zmieniony Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia – w załączeniu. 

 

W związku z dokonaną zmianą, zmianie ulega również Załącznik nr 3 - Projekt umowy 

dla Pakietu 2. 

 

 

=================================================================== 

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą ul. Ogińskiego 6, 58-506 

Jelenia Góra jako Zamawiający informuje, iż ze względu na ilość zapytań, które wpłynęły  do 

postępowania jak w tytule o wyjaśnienie treści zapisów SWZ, zostaje zmieniony termin 

składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.                                                                

 

Termin składania ofert i otwarcia ofert:  

 

Było: 
13.1. Ofertę wraz z załącznikami  należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą 

platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/wcskj w terminie do dnia 

30.05.2022 r. do godziny 11:00.  

13.2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.05.2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie 

Zamawiającego poprzez odszyfrowanie ofert na platformie zakupowej Zamawiającego 

wskazanej w pkt 3. 

https://platformazakupowa.pl/wcskj
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Winno być: 
13.1. Ofertę wraz z załącznikami  należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy 

zakupowej: https://platformazakupowa.pl/wcskj w terminie do dnia 31.05.2022 r. do 

godziny 11:00.  

13.2.Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31.05.2021 r. o godz. 12:00 w siedzibie 

Zamawiającego poprzez odszyfrowanie ofert na platformie zakupowej Zamawiającego 

wskazanej w pkt 12.2. 

 

Było: 
13.3. Termin związania ofertą: do dnia 28.06.2022 r. 

13.4. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

 

Winno być: 
13.3. Termin związania ofertą: do dnia 29.06.2022 r. 

13.4. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 3 do SWZ – Projekt umowy dla Pakietu 1 

Załącznik nr 3 do SWZ – Projekt umowy dla Pakietu 2 

Załącznik nr 5 do SWZ – Wykaz robót 

Załącznik nr 7 do SWZ – Wykaz osób 

 

Powyższe informacje stanowią wraz ze zmienionymi 

dokumentami SWZ integralną część warunków zamówienia i 

dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w 

postępowaniu. 
                                                                                                                                                       

                                                                                          

Z up. Dyrektora WCSKJ 
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