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Warszawa, dnia 20.06.2022 r. 

 

Numer postępowania: IMOL/ZP/11/2022 

 

Wszyscy Wykonawcy  

biorący udział w postępowaniu 

 

 

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy: Sprzedaż i dostarczenie skanera uniwersalnego do autoradiografii 

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający odpowiada 

na pytania Wykonawców dotyczące przedmiotowego postępowania: 

 

„Załącznik nr 7 Wzór umowy” 

 

Pytanie nr 1 

„§5 ust. 8: Wzmiankowany ustęp dotyczy tzw. prawa zastępczego wykonania przedmiotu umowy, na które zgodnie 

z Kodeksem cywilnym wyrazić musi zgodę sąd – strony nie mogą kontraktowo wyłączyć tej procedury. 

W związku z powyższym wnosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zgodzi się usunąć §5 ust.8.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dotychczasowe zapisy w załączniku nr 7 do Specyfikacji Warunków Zamówienia 

pozostają bez zmian.  

 

Pytanie nr 2 

„§6 ust. 1,2,3: Czy Zamawijący wyrazi zgodę na zmniejszenie kar do 5%?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dotychczasowe zapisy w załączniku nr 7 do Specyfikacji Warunków Zamówienia 

pozostają bez zmian.  

 

Pytanie nr 3 

„§7 ust. 2: Odstąpienie od umowy jest czynnością radykalną i nie powinno zaskakiwać żadnej ze Stron. W 

szczególności oparcie tego uprawnienia o generalne klauzule (np. „nienależyte wykonanie umowy”) w przypadku 

wieloetapowego i wieloelementowego zobowiązania stwarza sytuację rażącej nierówności Stron i wysokie ryzyko 

po stronie Wykonawcy. Proponujemy, aby przed odstąpieniem Zamawiający wezwał Wykonawcę do usunięcia 

naruszenia z zagrożeniem odstąpienia od umowy, udzielając mu odpowiedniego dodatkowego terminu. Taka 

konstrukcja chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwia rzetelną kalkulację ryzyka. 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści §7 ust. 2 warunków umowy, 

poprzez nadanie do niego in fine następującej postaci: 

Zamawiający przed odstąpieniem od umowy wezwie pisemnie Wykonawcę do usunięcia naruszenia, wyznaczając 

mu odpowiedni termin.” 

 

Odpowiedź: 
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Zamawiający informuje, że dotychczasowe zapisy w załączniku nr 7 do Specyfikacji Warunków Zamówienia 

pozostają bez zmian.  

 

Pytanie nr 4 

„§7 ust. 3: Prośba o wykreślenie tego punktu. Zamawiający rozpisał postępowanie w związku z czym dostal dostał 

na grant na projekt.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje wykreślenia §7 ust. 3 w załączniku nr 7 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.  

 

Odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego na powyższe pytania oraz modyfikacje Zamawiającego 

stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców 

biorących udział w postępowaniu. 
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