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SZNSPZOZ.N-ZP-372-19/13

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W związku ze skierowanymi pytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków
zamówienia na obsługę serwisowa rezonansu magnetycznego oraz stacji diagnostycznej MR
Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1. Czy w związku z realizacją usługi będącej przedmiotem postępowania przetargowego ,
Zamawiający udostępni zainstalowaną w rezonansie magnetycznym typ Magnetom Essenza Zdalną
Diagnostykę  (Siemens  Remote  Services)  w  zakresie  umożliwiającym  stałe  monitorowanie
parametrów magnesu nadprzewodzącego .
Uzasadnienie  :  Zdalne  monitorowanie  parametrów  magnesu  pozwoli  zoptymalizować  pracę
rezonansu  poprzez  wczesne  reagowanie  na  zdarzenia  wymagające  działań  naprawczych .
Zminimalizuje to nieplanowane przestoje,  pozwoli  uniknąć kosztownych napraw  i  jednocześnie
poprawi bezpieczeństwo i komfort pracy rezonansu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.

Pytanie 2. Czy w załączniku nr 1 do SIWZ Formularz Oferty, celem doprecyzowania, Zamawiający
wyraża zgodę na modyfikację treści ustępu 2 do treści:
„2.Zapłata  za  usługę  nastąpi  w  12  równych   miesięcznych  ratach   w  kwocie  ……..zł  netto
stanowiącej   1/12 kwoty  ceny wykonania zamówienia  za usługę powiększonej o podatek  VAT wg
stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury  przelewem  na rachunek bankowy Wykonawcy w
terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego.
Datą zapłaty jest dzień uznania rachunku  Wykonawcy kwota wynagrodzenia”

Uzasadnienie:  Uprzejmie  zwracamy uwagę,  że  dług  Zamawiającego jest  długiem oddawczym i
zaproponowana zmiana jest zgodna z wymogami przepisu art. 454 kc.
Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym Załącznikiem nr 1 do SIWZ punkt 2  Formularza oferty
otrzymuje brzmienie:
„2.Zapłata za usługę nastąpi  w 12 równych miesięcznych ratach  w kwocie ……....  zł  netto
stanowiącej   1/12 kwoty  ceny wykonania zamówienia  za usługę powiększonej o podatek  VAT
wg  stawki  obowiązującej  w  dniu  wystawienia  faktury przelewem  na  rachunek  bankowy
Wykonawcy w terminie  60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez
Zamawiającego. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.”

Pytanie  3. Czy w  Projekcie   Umowy celem doprecyzowania   Zamawiający  wyraża  zgodę  na
modyfikację     w  §3   ust c )  do  treści „ c) Z tytułu świadczenia Usług Serwisowych przedmiotu
Umowy  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  z  dołu  miesięczne  wynagrodzenie  w  kwocie  netto
wskazanej w załączniku nr 1 do SIWZ  - Formularz Oferty , na  rachunek Wykonawcy wskazany w tymże
załączniku. Kwota wynagrodzenia zostanie powiększona o podatek  VAT wg stawki obowiązującej w
dniu wystawienia faktury”
Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym Załącznikiem nr 3 do SIWZ §3 Projektu umowy otrzymuje
brzmienie:



§ 3
1. Strony  ustalają  wynagrodzenie  z  tytułu  wykonania  przedmiotu  umowy  w  wysokości

………….zł netto (słownie:……………),  …………zł brutto (słownie: ………………..).
2. Z  tytułu  świadczenia  Usług  Serwisowych   przedmiotem  Umowy  Zamawiający  zapłaci  

Wykonawcy z dołu miesięczne wynagrodzenie w kwocie netto wskazanej w   pkt 2   załącznik  a  
nr    1  do  SIWZ   na  rachunek  Wykonawcy  wskazany  w  tymże  załączniku.  Kwota  
wynagrodzenia  zostanie  powiększona  o  podatek  VAT  wg  stawki  obowiązującej  w  dniu
wystawienia faktury.

3. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur VAT w terminie 60 dni licząc  od daty
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego.

4. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie

bez pisemnej zgody Zamawiającego i organu założycielskiego Zamawiającego.
6. W razie zmiany stawki podatku VAT po zawarciu Umowy, dla Stron wiążąca będzie stawka VAT

obowiązująca  w  dniu  wystawienia  faktury,  a  zmiana  kwoty  ceny  brutto  z  tego  tytułu  jest
akceptowana przez Strony bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.

Pytanie 4. Czy  w Projekcie  Umowy celem  Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację w  §3 ust.
d )  do  treści   :  „d) Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur VAT w terminie 30 dni
licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.

Pytanie 5. Czy w Projekcie Umowy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 3 ust. e) do treści:
„e) Datą zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy kwota wynagrodzenia”
Uzasadnienie:  Uprzejmie  zwracamy  uwagę,  że  dług  Zamawiającego  jest  długiem  oddawczym
i zaproponowana zmiana jest zgodna z wymogami przepisu art. 454 kc.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.

Pytanie  6.  Czy  w Projekcie   Umowy Zamawiający wyraża  zgodę na  dopisanie  w §3 ust.  h)
o treści:  
„h) Jeżeli ZAMAWIAJĄCY zalega z płatnościami dłużej niż 60 dni, Wykonawca  ma prawo zawiesić
realizację obsługi serwisowej do czasu uregulowania należności, o czym Wykonawca  powiadamia
ZAMAWIAJĄCEGO listownie lub faksem oraz naliczyć ustawowe odsetki za zwłokę”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.

Pytanie  7.  Czy  w Projekcie  Umowy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści §4 punkt 10
 w którym użyto błędnego odniesienia do ust. 1 w miejsce ust. b)  do treści :  
” 10.W przypadku przestoju któregokolwiek Sprzętu będącego przedmiotem niniejszej umowy,
z przyczyn za które odpowiedzialny jest Wykonawca przez okres ponad  1tygodnia  wykonawca
zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  w  wysokości  0,1%  wartości  wynagrodzenia  netto
określonego w § 3 ust.  b),  za każdy kolejny dzień przestoju ale nie  więcej  niż  10%  wartości
wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. b) . Powyższe nie 
dotyczy przestojów spowodowanych oczekiwaniem na części zamienne lub materiały, za których
dostarczenie  odpowiedzialny  jest  Zamawiający.  Do  czasu  przestoju  nie  wlicza  się  czasu
wykonywania  przeglądów  okresowych  Sprzętu.  Zamawiający  jest  uprawniony  do  żądania
odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej z ograniczeniem wynikającym
z zapisu ust. 12 niniejszego paragrafu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.

Pytanie  8.  Czy  w Projekcie  Umowy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie w §4 ustępu 11
o treści  „ 11. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
wynikających z Umowy , jeżeli to niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy spowodowane



zostało  siłą  wyższą.  Przez  siłę  wyższą  rozumie  się  w  szczególności:  wojnę,  powstanie,  klęski
żywiołowe, zarządzenia władz, powódź, pożar, strajk lub lokaut. Strona nie wykonującą zobowiązań
z  powodu  siły  wyższej  ma  obowiązek  niezwłocznego  pisemnego  powiadomienia  o  fakcie
wystąpienia zdarzenia noszącego znamiona siły wyższej drugą Stronę”
Odpowiedź:Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.

Pytanie  9.  Czy  w Projekcie  Umowy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie w §4 ustępu 12
o treści  :   „12.Wykonawca  ponosi odpowiedzialność bez ograniczeń umownych w zakresie, w
jakim  bezwzględnie  obowiązujące  przepisy  prawa  nie  pozwalają  na  zmianę  lub  ograniczenie
odpowiedzialności  odszkodowawczej.  W  pozostałym  zakresie  łączna  odpowiedzialność
odszkodowawcza  Wykonawcy  ,  niezależnie  od  podstawy  prawnej  dochodzonego  roszczenia,
wynikająca  z  realizacji  Umowy   lub  mająca  z  nim związek  (  w tym z  tytułu  kar  umownych)
ograniczona jest do rocznej wartości netto Umowy określonej w § 3 ust. b) . 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 „
Uzasadnienie:  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 umów.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.

Pytanie 10. Czy w Projekcie Umowy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 6 ust. 2 poprzez
dopisanie zdania drugiego w brzmieniu:
„(…)  w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 1 punkt 2 ) oświadczenie winno być poprzedzone
pisemnym wezwaniem do należytego wykonania umowy i wyznaczeniem terminu dodatkowego nie
krótszego niż 5 dni roboczych. Odstąpić wówczas można dopiero po bezskutecznym upływie terminu
dodatkowego. 
Uzasadnienie:  Odstąpienie od umowy jest  najdrastyczniejsza (nadzwyczajną) formą rozwiązania
problemów występujących w trakcie wykonywania umowy, z tego też względu nie powinno mieć
miejsca, jeśli Wykonawca narusza umowę w sposób nieistotny. Powinno się znaleźć postanowienie
zobowiązujące  Zamawiającego  do  uprzedniego  wezwania  Wykonawcy  do  zaprzestania  takich
naruszeń, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w wyznaczonym dodatkowym terminie nie
krótszym  niż  5  dni,  po  bezskutecznym  upływie  tego  terminu.  Tym  bardziej,  że  interes
Zamawiającego w tym zakresie w pełni zabezpieczają przepisy Kodeksu cywilnego oraz pozostałe
postanowienia umowy
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę, § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.  Oświadczenie o odstąpieniu powinno  nastąpić w formie pisemnej. Odstąpienie od umowy
wywiera skutek na przyszłość.  W przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2) oświadczenie
winno być poprzedzone pisemnym wezwaniem do należytego wykonania umowy i wyznaczeniem
terminu dodatkowego nie krótszego niż 5 dni roboczych. Odstąpić wówczas można dopiero po
bezskutecznym upływie terminu dodatkowego.”  



Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert: 

Termin składania ofert: 25 czerwca 2013 r. godzina 9:00

Termin otwarcia ofert: 25 czerwca 2013 r. godzina 9:30


