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Znak sprawy: DAM.230/0126/2021/SKDJ 

Dostawa sprzętu medycznego związanego z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii wywołanej 

zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 – Echokardiograf przenośny z wyposażeniem – 1 sztuka  

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na pytania: 

Pytanie nr 1, dotyczy wzoru umowy  
Par. 4 ust. 8: 
Jak rozumiemy Zamawiający chce uzyskać gwarancję jakości tj. dotyczącą jakości produktu i 

dotyczącą „wad tkwiących w produkcie/usłudze”. Gwarant nie powinien jednocześnie odpowiadać za 

sytuacje, gdy awaria spowodowana została okolicznościami wynikającymi z działań podmiotów 

trzecich. Objęcie takich usterek gwarancją może prowadzić do istotnego zwiększania ceny usługi gdyż 

Wykonawca będzie musiał wziąć na siebie dużo większe ryzyko (zwłaszcza, że Zamawiający dopuszcza 

wykonywanie napraw u innego dostawcy). Nie jest możliwe także uwzględnienie gwarancji, gdy 

szkoda powstała wskutek nieprawidłowo obsługiwania lub serwisowania urządzenia (przez następcę 

wykonawcy). Prosimy w związku z tym o  doprecyzowanie w/w okoliczności, który odzwierciedla 

zakres gwarancji jakości a jednocześnie przyjęte rynkowo standardy wyłączające/ograniczające 

ryzyko Wykonawcy poprzez dodanie do par. 4 ust. 8 postanowienia o następującej treści:  

„Wykonawca nie odpowiada w ramach gwarancji za uszkodzenia przedmiotu Umowy, powstałe (i) z 

winy Zamawiającego; (ii) niewłaściwego użytkowania urządzenia, w szczególności niezgodnie z jego 

przeznaczeniem lub instrukcją użytkowania lub najnowszą instrukcją serwisową; (iii) mechanicznego 

uszkodzenia urządzenia, powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i 

wywołane nimi wady; (iv) jakiejkolwiek bezprawnej ingerencji osób trzecich lub Zamawiającego, w 

szczególności przeróbek lub zmian konstrukcyjnych; (v) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami 

noszącymi znamiona siły wyższej (pożar, powódź, zalanie itp.), (vi) normalnego zużycia rzeczy.” 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie nr 2, dotyczy wzoru umowy  

Par. 4 ust. 13: 
Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń 

medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączanie rękojmi w zamian 

za udzielenie Zamawiającym gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres rękojmi, na lepszych i 

dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, Wykonawca 

proponuje dodanie kolejnego zdania do § 8 ust. 7 i wskazanie, że uprawnienia do odstąpienia  od 

umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone. Wskazujemy, że 

Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjne na zasadach określonych umową, 

gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia 

awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu 

na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu 
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rękojmi wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co – 

szczególnie w przypadku charakteru sprzętu będącego przedmiotem umowy – jawi się jako 

szczególnie niecelowe. W związku z  tym, w naszej ocenie, zasadne jest wyłączenie prawa do 

odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z 

którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z 

Umowy. Proponujemy więc dodanie kolejnego zdania o następującej treści: 

„Strony zgodnie wyłączają prawo do odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego 

dotyczące rękojmi.”  

 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr 3, dotyczy wzoru umowy 
Par 6 (kary umowne):  

a) Ust. 1 pkt 1), 2), 3): W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że 
na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1- 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień 
zwłoki. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu. 

b) Ust. 1.6 oraz 5: Zwracamy uwagę, że limitu kar ustalony na poziomie 30% wartości brutto umowy 
może doprowadzić do powstania kary rażąco wygórowanej. Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie 
interesów Zamawiającego oraz należytego wykonania zamówienia to uregulowania dotyczące kar 
umownych nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego oraz 
naruszenia zasady proporcjonalności. Wskazać należy, iż celem art. 436 pkt 3) Ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019) i wprowadzenie obowiązku 
przewidywania łącznej maksymalnej wysokości kar umownych, których mogą dochodzić Strony, było 
właśnie uniknięcie sytuacji naliczania rażąco wygórowanych. Zastosowanie kary na tak wysokim 
poziomie jest w całości sprzeczne z celem tego postanowienia. W związku z tym, proponujemy 
określenie limitu kar umownych do wysokości 10 % wartości brutto umowy, co umożliwi również 
wykonawcom właściwą ocenę ryzyka i należytą wycenę oferty. 

 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 4, dotyczy wzoru umowy 
 

Odstąpienie od umowy jest czynnością radykalną i nie powinno zaskakiwać żadnej ze Stron, tym 

bardziej w sytuacji, gdy jest dodatkowo powiązane obarczone obowiązkiem zapłaty kary umownej . 

Mając na względzie przedstawione w par. 8 ust. 1 podstawy do odstąpienia od Umowy, przewidziane 

uprawnienie wiąże się z istotnym ryzykiem po stronie wykonawcy które nie znajduje obiektywnego 

uzasadnienia. Proponujemy, aby przed odstąpieniem ze wszystkich przyczyn wskazanych w par. 8 ust. 

1 Zamawiający wezwał Wykonawcę do usunięcia naruszenia z zagrożeniem odstąpienia od umowy, 

udzielając mu odpowiedniego dodatkowego terminu. Dzięki takiemu rozwiązaniu zachowana jest 

ochrona słusznego interesu Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwia rzetelną kalkulację ryzyka. W 

związku z tym, proponujemy następujące brzmienie par. 8 ust. 2: 

„2. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy Zamawiający ma 

prawo wykonać w terminie 7 dni od dnia bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego w pisemnym 

wezwaniu do należytego wykonania Umowy.” 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie nr 5, dotyczy wzoru umowy  



 
 

Strona 3 z 3 
 

 
1. Dodanie par. 9a o sile wyższej: 

Proponujemy dodanie kolejnego par. 9a o sile wyższej z uwagi na brak regulacji kwestii postępowania 

przez Strony w przypadku zaistnienia zdarzeń o charakterze siły 

wyższej:                                                                                                                                                                           

„§ 9a 

Siła wyższa 

1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, 

nieprzewidywalne, bądź też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w 

szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany nadzwyczajne, 

zagrożenia epidemicznego lub epidemii, itp.  

2. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o 

czas trwania siły wyższej.  

3. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może 

należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o 

zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po 

zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w 

stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych 

alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej.” 

 

2. Par. 10 ust. 4: 
W związku z tym, iż umowa zawierana jest na podstawie art. 6a ustawy z dnia 02.03.2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz art.46c ust. 1 ustawy z dnia 5 

grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 202 r. 

poz.1845, z późn. zm.), na podstawie których nie stosuje się przepisów PZP, prosimy o sprostowanie 

par. 10 ust. 4 i usunięcie odwołania do przepisów ustawy PZP. 

Odp. Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu par. 10 ust.4 nadając mu brzmienie: 
 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym 

przepisy k.c. z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). 

 
 


