Kraków, 09.10.2018r.
wg rozdzielnika
NR POSTĘPOWANIA: DZP.271-21/18
Przetarg nieograniczony pn. " Usługa serwisowa aparatu tomografu komputerowego”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na
podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579
t.j. ze zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytania:

1. Pytanie dot. SIWZ załącznik nr 2 Umowa par. 6 ust.1 b
Prosimy o usunięcie. Zgodnie z obowiązującą Uchwałą Składu Siedmiu Sędziów Sądu
Najwyższego z dnia 6 listopada 2003 r. (sygn. III CZP 61/2003) „Przesłanką powstania
roszczenia wierzyciela o zapłatę kary umownej może być każda postać niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego przez dłużnika, zastrzeżenie kary
umownej może odnosić się jednak tylko do określonych, zindywidualizowanych postaci
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.
Przedmiotowy zapis nie indywidualizuje postaci niewykonania / nienależytego wykonania
umowy.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z §6 ust. 1 b projektu umowy.
2. Pytanie dot. SIWZ załącznik nr 2 Umowa par. 6 ust.1 c
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa z „opóźnienia” na „zwłoki”?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.

3. Pytanie dot. SIWZ załącznik nr 2 Umowa par. 6 ust.1
Prosimy o ujednolicenie punktacji.
Odpowiedź: Zamawiający ujednolica punktację w ust. 1 par. 6 projektu umowy, który otrzymuje
brzmienie:
„Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary w
następujących wypadkach i w wysokości:
a) Za odstąpienie od umowy/rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za
które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % całkowitej wartości
umowy,
b) Za nieterminowe wykonanie usługi – 500 zł za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu
usługi,
c) Za nieterminowe nieusunięcie wad– 500 zł za każdy dzień opóźnienia w stosunku do
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terminu określonego w § 7 ust. 4.,
d) w przypadku niezłożenia przez Wykonawcę w przewidzianym terminie któregokolwiek
wskazanego przez Zamawiającego dowodu spośród dowodów wymienionych w § 5 ust.
3 – w wysokości 300,00 zł (kara może być nakładana po raz kolejny, jeżeli Wykonawca
pomimo wezwania ze strony Zamawiającego nadal nie przedkłada wymaganego przez
Zamawiającego dowodu),
e) w przypadku skierowania przez Wykonawcę lub podwykonawcę do wykonywania
czynności wskazanych w § 5 ust. 1 osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę
– w wysokości 1.000,00 zł za każdą osobę, kara może być nakładana po raz kolejny w
odniesieniu do tej osoby, jeśli Zamawiający podczas następnej kontroli stwierdził, że
nadal nie jest ona zatrudniona na podstawie umowy o pracę,
f) w przypadku braku współdziałania Wykonawcy z Zamawiającym w przeprowadzeniu
kontroli, o której mowa w § 5 ust. 2 lub utrudniania przez Wykonawcę kontroli, o której
mowa w § 5 ust. 2, w kwocie 700,00 zł za każdy stwierdzony przypadek braku
współdziałania lub utrudniania kontroli,
jednak łącznie nie więcej niż 50% całkowitej wartości umowy brutto.”

4. Pytanie dot. SIWZ załącznik nr 2 Umowa par. 6 ust.2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby niniejszy ustęp otrzymał poniższe brzmienie:
„Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych z zastrzeżeniem, że Wykonawca ponosi bez ograniczeń
umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie
pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym
zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub
pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia
(w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę
zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe,
odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom”?
Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której
standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w
kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna
przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie
funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie
odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia
strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap
kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym
czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania
umowy.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.
5. Pytanie dot. SIWZ załącznik nr 2 Umowa par. 7 ust.3
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Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby niniejszy ustęp otrzymał poniższe brzmienie:
„3.Wraz z podpisaniem protokołu odbioru zawierającego potwierdzenie wymiany części
Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej rękojmi na wymienione części zamienne z
zastrzeżeniem, że zasady usuwania wad fizycznych w ramach rękojmi (w tym uprawnienia
Kupującego z tego tytułu i obowiązki Sprzedającego w tym zakresie) są takie same jak w
przypadku usuwania wad fizycznych w ramach gwarancji.”?
Prosimy o usuniecie wymogu pisemności – rękojmia obowiązuje z mocy prawa i nie ma
potrzeby jej odrębnego udzielania, tak jak to jest w przypadku gwarancji.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. Zamawiający oceni
spełnianie warunków udziału w postępowaniu po terminie składania ofert, zgodnie z
procedurą opisaną w SIWZ.
6. W jakim języku ma się odbywać komunikacja pomiędzy Zamawiającym a inżynierem
serwisowym?
Odpowiedź: W języku polskim.
7. Czy Zamawiający potwierdzi, że wymagane referencje mają dotyczyć tomografu SOMATOM
Definition AS?
Odpowiedź: Referencje mają dotyczyć usług serwisowych aparatu TK, trwających
nieprzerwanie co najmniej 12 miesięcy każda z usług, o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł
brutto każda z usług.
8. Pytanie dot. zał. 1B do SIWZ l.p. 4
Czy Zamawiający będzie weryfikował dokument potwierdzający legalność nabycia kodów
serwisowych?
Odpowiedz: Tak, Zamawiający przed podpisaniem umowy będzie wymagał dostarczenia
stosownego dokumentu w związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść SIWZ
poprzez dodanie do SWZ pkt 14.2.3. w brzmieniu:
„Dokument potwierdzający legalność nabycia kodów serwisowych.”
9. Pytanie dot. zał. 1B do SIWZ l.p.31
Prosimy o wyjaśnienie czego ma dotyczyć szkolenie oraz jakie kwalifikacje mają zostać
potwierdzone wymienionym dokumentem.
Odpowiedź: Zamawiający w sposób jasny określ obowiązki Wykonawcy, tj.: „Wykonawca
zapewni wsparcie aplikacyjne – szkolenia dla personelu medycznego (w ilości max. 4 godzin
rocznie) gwarantujące systematyczny rozwój wiedzy z zakresu obsługi i wykorzystania
wszystkich dostępnych funkcji Tomografu Komputerowego”
10. Pytanie dot. zał. 1B do SIWZ l.p.32
Czy Zamawiający potwierdzi, że wymagane szkolenie może być przeprowadzone przez
inżyniera serwisowego?
Odpowiedz: Pkt. 32 odnosi się do: „dane serwisu (nazwa, tel., fax, e-mail)”
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11. Pytanie dot. zał. 2 do SIWZ Umowa par. 6 ust.1 pkt a)
Czy Zamawiający zmniejszy karę do 0,5%?
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.

12. Pytanie dot. zał. 2 do SIWZ Umowa par. 6 ust.1
Prosimy Zamawiającego o dopisanie przed słowem: „nienależyte” słowa: „rażące”. Zwracamy uwagę
Zamawiającego, że termin „nienależyte wykonanie” jest szerokim zbiorem bliżej nieokreślonych
sytuacji, w których Zamawiający może stwierdzić, że przedmiot umowy został wykonany w sposób
nienależyty. Doprecyzowanie słowem „rażąco” wskazuje jednocześnie, że mowa jest o sytuacjach
wyraźnie wskazujących na istotne przypadki nienależytego wykonania umowy a nie te o
charakterze uznaniowym.
Analogiczna zmiana miałaby w par. 9 ust. 2 tj. prosimy o dopisanie słowa: „rażąco” przed słowem
„wadliwy” oraz „sprzeczny”
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.

13. Pytanie dot. zał. 2 do SIWZ Umowa par. 6 ust.1 pkt a), d)
Wziąwszy pod uwagę, iż zastrzeżenie kar umownych ma na celu zdyscyplinowanie Wykonawcy a nie
wzbogacenie Zamawiającego oraz fakt, że zastrzeżenie zbyt wysokich kar umownych negatywnie
wpłynie na kalkulacje ryzyk oraz cenę oferowaną przez Wykonawcę zwracamy się z prośbą o
miarkowanie kary względem wartości umowy. Proponujemy powszechnie stosowane 10% wartości
umowy netto, przez dodanie sformułowania: „jednak łącznie nie więcej niż 10% całkowitej wartości
umowy netto” – na końcu punktu.
Podstawą powinno być odniesienie do konkretnej kwoty zgodnie z wyrokiem SN z 8 lutego 2007 I CSK
420/06 Sformułowanie art. 483 § 1 k.c. dopuszczające zastrzeżenie kary umownej w "określonej
sumie" w sposób jednoznaczny prowadzi do wniosku, że kara ta powinna być w chwili zastrzegania
wyrażona kwotowo. Dopuszczalne byłoby posłużenie się innymi miernikami wysokości, np. ułamkiem
wartości rzeczy albo ułamkiem innej sumy (wartości kontraktu), jeżeli ustalenie kwoty byłoby tylko
czynnością arytmetyczną, natomiast przyjęcie konstrukcji prawnej zakładającej ustalanie w
przyszłości podstawy naliczania kary umownej nie byłoby zgodne z art. 483 § 1 k.c. i stanowiłoby inną
czynność prawną
Odpowiedz: Zamawiający w §6 ust. 1 wprowadził maksymalną sumę kar umownych łącznie do
wysokości 50% całkowitej wartości umowy brutto.

14. Pytanie dot. zał. 2 do SIWZ Umowa par. 7 ust.3
Czy Zamawiający zmieni brzmienie ustępu na poniższe?
Wraz z podpisaniem protokołu odbioru Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej rękojmi na
wymienione części zamienne. Okres i zakres rękojmi na części zamienne jest tożsamy z okresem i
zakresem udzielonej na nie gwarancji.
Rękojmia jak i gwarancji udziela się wraz z podpisaniem protokołu odbioru, a nie „przed
podpisaniem”, gdyż nieznany byłby wówczas moment ich udzielenia.
Jednocześnie zwracamy uwagę, że Wykonawca może udzielić jedynie rękojmi na wymienione części
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zamienne (rzeczy) , nie zaś na samą usługę. Kodek cywilny w żadnych ze swoich przepisów nie
przewiduje możliwości udzielania rękojmi na usługi, a więc takie zobowiązanie Wykonawcy byłoby
sprzeczna z prawem.
Odpowiedz: Par. 7 ust. 3 odnosi się wyłącznie do części zamiennych. W związku z powyższym
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

15. Pytanie dot. zał. 2 do SIWZ Umowa par. 7
Czy Zamawiający dopisze ustęp 5 mający na celu doprecyzowanie warunków gwarancji:
Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone części zamienne obejmuje tylko
wady/awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonej części, w szczególności wady
konstrukcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte:
a. uszkodzenia i wady dostarczanej cześ17.ci wynikłe na skutek:
- eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się
Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,
- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez
Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);
b. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.)
c. materiały eksploatacyjne
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.

Odpowiedzi do pytań oraz modyfikacja SIWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną
część SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego
zamówienia.

Załączniki:
✓ SIWZ uwzględniająca zmiany

Otrzymują:
✓ strona internetowa Zamawiającego
✓ a/a
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