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Wrocław, 23.08.2018 

Nr sprawy: USK/DZP/PN-213/2018 

 

Odpowiedzi na  zapytania Wykonawców (2) 

 

 

Uniwersytecki  Szpital  Kliniczny  im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, jako Zamawiający w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę wykonania 

naprawy aparatury i sprzętu medycznego w  okresie 12 miesięcy wg pakietów 1 – 124 – powtórzenie zgodnie z 

art. 38 ust 1, 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 

z późn. zm.) i pkt VII. 6 i 7 SIWZ informuje, że wpłynęły zapytania jednocześnie wyjaśniając, co następuje: 

 

Zapytanie nr 1  

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed 

rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. 

Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania 

umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są 

niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w 

umowie uwzględniające wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy  

Odpowiedź  

Zgodnie z SIWZ  

 

Zapytanie nr 2  

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów do projektu umowy w §10, mając na 

względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą zgodnie i 

niewykraczające poza dopuszczalne zgodnie z art. 3531 k.c. granice swobody umów: 

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, za które 

odpowiada Zmawiający w wysokości 10% wynagrodzenia brutto pozostałego do zapłaty w zakresie części, 

której, odstąpienie dotyczy”  

Odpowiedź  

Zgodnie z SIWZ  

 

Zapytanie nr 3  

Prosimy o wprowadzenie poniższego zapisu do umowy: 

W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za 

opóźnienie w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o 

terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016, poz.684 t. j.).  

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ  

 

Zapytanie nr 4 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie poniższego zapisu do treści umowy:  

„W sytuacji, kiedy Zamawiający nie ureguluje należności w terminie, Wykonawca, po 2-krotnym wezwaniu 

Zamawiającego (w odstępie 14 dni) do zapłaty, ma prawo wstrzymać dostawy do Zamawiającego do czasu 

uregulowania należności” 

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ  

  

Zapytanie nr 5  

Prosimy o potwierdzenie czy wskazana w formularzu cenowym kwota zastrzeżona do realizacji oznacza kwotę, 

jaką Zamawiający przeznaczył na realizacje poszczególnych pakietów, która nie ulegnie zmianie w trakcie 

postępowania?   
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Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ  

 

Zapytanie nr 6 

Czy Zamawiający w pakiecie nr 11 i 76 będzie wymagał, aby osoby wykonujące serwis przedmiotu zamówienia 

posiadały stosowe imienne certyfikaty producenta poświadczające uprawnienia do naprawy konkretnego typu 

sprzętu? Tak postawiony wymóg pozwoli Zamawiającemu zabezpieczyć się przed dostępem do sprzętu przez 

osoby nieuprawnione i nieposiadające odpowiednich kompetencji.     

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ  

 

Zapytanie nr 7  

Czy Zamawiający w pakiecie nr 11 i 76 będzie wymagał, aby w ramach przedmiotu zamówienia zostały 

wykonane wszystkie „upgrade” i zalecane modyfikacje wymagane przez producenta danego sprzętu ?   

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ  

 

Zapytanie nr 8  

Dot. wzoru umowa § 13  

Czy Zamawiający zgodzi się zrezygnować z mediacji i załatwić sprawę na drodze polubownej, a jak nie uda się 

dojść do porozumienia – sprawa zostanie poddana pod rozpoznanie przez Sąd powszechny ?  

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ  

 

Zapytanie nr 9  

Dot. wzoru umowa § 8 pkt. 8 

Czy Zamawiający odstąpi od tego zapisu?  

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ 

 

Zapytanie nr 10  

Dot. wzoru umowa § 6 pkt. 2 

Czy, jako aktualny poziom wiedzy technicznej należy rozumieć znajomość aktualnych zaleceń producenta i 

bezpośredni dostęp do wiedzy o wszelkich modyfikacjach sprzętowych i programowych komunikowanych przez 

producenta?  

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ  

 

Pouczenie: 

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) 

 

 

 

 Z upoważnienia  Dyrektora 

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego 

im. Jana Mikulicza – Radeckiego 

we Wrocławiu 

 

Magda Jellin 

                                                                                                                         Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych 


