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UCZESTNICY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO 
 
Zestaw pytań nr 1 
 
Dot.: Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę endoprotez dla SP ZOZ w 
Siemiatyczach, nr sprawy: SP ZOZ ZP/02/22. 
 
Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów wzoru umowy- zał. nr 3- dotyczy umowy 
do pakietu nr 1; 3: 
 
1. Czy Zamawiający dookreśli  §2 ust. 3, iż odpowiedzialność zostaje ograniczona do 

wartości towaru ew. iż szkoda ma wynikać z wady dostarczonego towaru? 
Z przedmiotowego zapisu może zachodzić domniemanie, iż Wykonawca będzie 
zobowiązany do ponoszenia odpowiedzialności w przypadku nieprawidłowego zastosowania 
dostarczanego wyrobu, a nie z tkwiących w nim wad.  
 
Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na jakąkolwiek zmianę w § 2 ust. 3 wzoru Umowy. 
W treści tego postanowienia umownego mowa jest o niezgodności dostarczonego 
towaru z wymogami określonymi w Umowie. Zatem jeśli dostarczony towar będzie 
spełniał wymogi umowne, a wyrządzi szkodę Zamawiającemu/osobie trzeciej, 
domniemywać będzie można, że szkoda jest wynikiem jego nieprawidłowego 
wykorzystania. Nie można też w tym wypadku ograniczać odpowiedzialności 
Wykonawcy do wartości dostarczonego towaru, bo przedmiotowy zapis umowny 
odnosi się do odpowiedzialności odszkodowawczej, a nie do kar umownych, ta zaś 
zawsze obciąża wyrządzającego szkodę w pełnej wysokości. 
 
2. Czy Zamawiający dookreśli w §3 ust. 5, iż data ważności będzie wskazywana do 

produktów na które został nałożony taki obowiązek w następstwie stosowania 
obowiązujących przepisów? 

Należy wskazać, iż w odniesieniu do części wyrobów medycznych niesterylnych nie ma 
obowiązku wskazywania daty ważności wyrobu. 
 
Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na dookreślenie § 3 ust. 5 wzoru Umowy. 
Wskazuję jednak przy tym, że przedmiotowy zapis należy interpretować łącznie z 
pozostałymi postanowieniami wzoru Umowy, szczególnie z § 2 ust. 1 pkt 4) i ust. 2 i 3 
wzoru Umowy. Oznacza to, że towar skoro przepisy i charakter materiałowy na to 
pozwalają, może mieć bezterminową datę jego użycia. Należy jednak taką okoliczność 
na tym towarze wskazać. Taki towar jeśli jest fabrycznie nowy, zgodny z 
obowiązującymi normami, nie będzie traktowany jako wadliwy. 
 
3. Czy Zamawiający dookreśli w §3 ust. 10 pkt 2, iż termin załatwienia reklamacji 

będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym 
towarem? 
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Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się 
Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na 
Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez 
możliwości ustosunkowania się do niego. 
 
Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę w § 3 ust. 10 pkt 2) 
wzoru Umowy. W zastrzeżonym terminie Wykonawca będzie mógł odebrać 
zareklamowany towar od Zamawiającego. W żadnym jednak razie Zamawiający nie 
będzie dostarczał wadliwego towaru sam do Wykonawcy. 
 
4. Czy Zamawiający doda zapis w §6 ust. 4 , że odstąpienie od umowy przez 

Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania 
umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami? 

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może 
być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W 
związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu. 
 
Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę w § 6 ust. 4  wzoru 
Umowy. Niektóre z okoliczności jakie wymienione są w tym postanowieniu, a 
uzasadniające wypowiedzenie Umowy ze skutkiem natychmiastowym, są nieusuwalne. 
Inne natomiast i tak przewidują albo kilkudniowe przekroczenie zastrzeżonego terminu 
albo kilkukrotną wadliwość dostarczonego towaru nim aktualizuje się możliwość 
wypowiedzenia, co już Wykonawcę powinno uczulić na wykonanie dostaw zgodnie z 
Umową. 
 
5. Czy Zamawiający dookreśli w §6 ust. 4 pkt 6 i 7, iż dwukrotna zwłoka w dostawie 

uprawniająca do odstąpienia od umowy musi wystąpić w 2 kolejnych po sobie 
dostawach? 

 
Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane dookreślenie w § 6 ust. 4  pkt 6) 
i 7) wzoru Umowy. Oba punkty przewidują ograniczenia dla możliwości 
wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Uchybienie terminu dostawy 
musi być 3-krotne w okresie 30 dni albo dotyczyć dwóch kolejnych zamówień. 
Natomiast towar niezgodny z Umową musi być dostarczony 2-krotnie w okresie 90 dni. 
 
6. Czy Zamawiający w § 7 ust. 1 pkt 1 i 2 zmieni wysokość kary umownej z 0,1% 

wartości wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1 na 0,2% wartości 
niedostarczonego / reklamowanego towaru? 

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek 
zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.  
Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego 
stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar 
umownych. 
Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym 
orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar 
umownych (KIO 980/18 i KIO 983/18), bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad 
zachowania uczciwej konkurencji  , które może być uzasadnioną podstawą do żądania 
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia  z uwagi, iż postępowanie jest 
obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 
W rozumieniu art. 484 §1 k.c. (vide: wyrok SN z 20 maja 1980 r., sygn. akt I CR 229/80, 
OSNC 1980/12/243). Należy pamiętać, iż zastrzeżenie kary umownej podlega kontroli ze 
względu na ogólne zasady dotyczące treści czynności prawnych (art. 58 k.c.),  
jak i zakresu swobody stron w zakresie kształtowania stosunku prawnego (art. 3531 k.c.). 



 

W konkretnych okolicznościach żądanie kary umownej może zostać uznane za sprzeczne 
z tymi zasadami.  
Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona. 
 
Odp: Wykonawca zgadza się jedynie na taką modyfikację § 7 ust. 1 pkt 1) wzoru 
Umowy: 

1) 0,1% za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w stosunku do terminu, o 
którym mowa w: 

a) § 2 ust. 2, 
b) § 3 ust. 2, 
c) § 3 ust. 10 pkt 1, 
d) § 3 ust. 10 pkt 2, 
e) § 3 ust. 14 

przy czym kary z lit. a) i e) liczone będą od łącznej wartości brutto wynagrodzenia, o 
którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, a kary z lit. b) – d) od wartości brutto danego 
zamówienia, w związku z którym wystąpiło dane zdarzenie.  
Zamawiający nie może zgodzi się na proponowaną zmianę w zakresie § 7 ust. 1 pkt 1) 
lit. a) i e) oraz w zakresie pkt 2), bo w swej istocie okoliczności tam wskazane dotyczą 
wykonania całości przedmiotu Umowy. 
 
Zmodyfikowany wzór umowy zostanie zamieszczony na stronie internetowej 
Zamawiającego. 
 
 

   Z poważaniem  
Dyrektor SP ZOZ 

Andrzej Szewczuk 
/podpis w oryginale/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


