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WYKONAWCY 
Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu na: „Dostawę akcesoriów 

do monitorów GE na potrzeby Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o.”. 

 

Pytanie Nr 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 14 dni roboczych od daty 

podpisania umowy?  

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Zapytaniu Ofertowym. 

Pytanie Nr 2 
Dotyczy wzoru umowy §6 pkt. 2. Zgodnie z Kodeksem cywilnym karę umowną można naliczyć  

w wypadku zawinionego działania lub zaniechania, więc Wykonawca powinien odpowiadać  

za zwłokę, nie za opóźnienie. Wykonawca nie powinien odpowiadać za opóźnienie wywołane np. siłą 

wyższą, działaniem organów administracji. W związku z tym proponujemy, aby w omawianym 

punkcie słowo „opóźnienie” zastąpić słowem „zwłoka”. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie Nr 3 

Dotyczy wzoru umowy § 6 pkt. 2 ppkt 1 i 2. W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco 

wysokie. Wnioskujemy o obniżenie kary umownej do poziomu: 50 zł brutto za każdy dzień zwłoki  

w dostarczeniu przedmiotu umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Projektowanych Postanowieniach Umowy. 

Pytanie Nr 4 

Dotyczy wzoru umowy § 6 pkt.3. Zwracamy uwagę, że określenie górnego limitu kar w wysokości 

50% całkowitej wartości umowy stanowi karę rażąco wygórowaną. 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. W związku z tym proponujemy 

określenie limitu kar umownych w wysokości 10% wartości umowy, co umożliwi również 

wykonawcom właściwą ocenę ryzyka i należytą wycenę oferty (zgodne z wyrok KIO z 4.09.2018, 

KIO 1601/18). Wobec tego proponujemy zmianę treści w par. 7 ust. 6 i nadanie mu następującej 

treści: 

„Łączna wysokość kar umownych ograniczona jest do wysokości 10 % całkowitej wartości brutto 

przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 Umowy (…)”  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w § 6 pkt. 3 Projektowanych Postanowień Umowy. „Łączna 

wysokość kar umownych ograniczona jest do wysokości 20% całkowitej wartości brutto przedmiotu 

umowy określonego w § 2 ust. 1 Umowy (…)”. 
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Pytanie Nr 5 

Dotyczy wzoru umowy §7. W związku z aktualną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem  

się zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wskutek czego na podstawie §1 Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 

epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491), na terenie Polski został wprowadzony stan epidemii, wymagający 

zastosowania się do licznych ograniczeń wprowadzonych w/w Rozporządzeniem oraz wobec trudnego 

do przewidzenia dalszego rozwoju epidemii zarówno w Polsce, jak i w Europie i na całym świecie, 

który może mieć istotny wpływ na realizację Umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania, 

zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do umowy treści klauzuli o sile wyższej (rozumianej  

m.in. jako stan epidemii). Propozycja dodania tej klauzuli zakłada współpracę Stron w przypadku 

zaistnienia okoliczności utrudniających realizację umowy, a związanych z siłą wyższą (szczególnie 

epidemią). Rozwiązanie to pozwoli na bieżącą reakcję Stron w przypadku utrudnień z realizacją 

kontraktu ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację z COVID-19 oraz wspólne ustalenie 

dalszych działań w dobrej wierze tak, aby interesy obu stron były realizowane pomimo utrudnień 

wynikających z siły wyższej (w szczególności wynikającej z epidemii COVID-19). Tym samym 

zapewniona będzie realizacja interesów obu stron – tak Zamawiającego, jak i Wykonawcy – przy 

jednoczesnej konieczności dostosowania realizacji kontraktu do dynamicznie rozwijającej się sytuacji 

związanej z COVID-19 i restrykcjami wprowadzanymi przez rząd i inne organy władzy. Wobec tego, 

proponujemy dodatnie Paragrafu o treści: 

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

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

nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości  

ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, 

stany zagrożenia epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski 

żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa 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. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Projektowanych Postanowieniach Umowy. 

ZATWIERDZAM: 
Zarząd 

Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o. 
 

 

 

 


