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Dotyczy:  Postępowanie   o   udzieleniu    zamówienia    publicznego   znak:  WAG-ZP.261.2.73.2019   prowadzone 

                  w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę: „Rozbudowa środowiska serwerów typu Blade” 

 

Zamawiający – Narodowy Fundusz Zdrowia Warmińsko – Mazurski Oddział Wojewódzki w Olsztynie 

informuje, że  w   postępowaniu   o  udzieleniu   zamówienia   publicznego   prowadzonym  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego na dostawę: „Rozbudowa środowiska serwerów typu Blade” wpłynęło zapytanie dotyczące 

przedmiotowego postępowania w zakresie Załącznika nr 7 do SIWZ – wzór umowy. Poniżej podajemy treść 

pytań i udzielone odpowiedzi: 
 
 

Pytanie 1:  
Wykonawca zwraca się z pytaniem czy Zamawiający wprowadzi do §2 o treści: 

„Jeżeli bez uzasadnionej przyczyny, Zamawiający nie przystąpi do procedury odbioru lub bez uzasadnionej 

przyczyny, odmówi podpisania jakiegokolwiek protokołu, Wykonawca ma prawo dokonania odbioru 

jednostronnego oraz jednostronnego sporządzenia i podpisania protokołu, który stanowić będzie podstawę 

płatności i stwierdzenia wykonania prac nim objętych” 

 

Odpowiedź na pytanie 1. 

Zamawiający nie wprowadzi sugerowanego zapisu i jednocześnie informuje Wykonawcę, że przedstawiciel 

Zamawiającego na pewno przystąpi do procedury odbioru. 

  

Pytanie 2:  
Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający w §5 widzi możliwość dokonania zmian w zakresie 

wszelkich kar umownych poprzez wprowadzenie w miejsce słów „wartości zamówienia brutto” słowa „wartości 

netto”. Wykonawca wskazuje że wysokość kar umownych została określona na wysokim poziomie dodatkowo 

podając, że kary umowne określone postanowieniami umowy zostały określone w taki sposób, że są naliczane 

od kwoty „brutto” wynagrodzenia Wykonawcy. Zważywszy, że odszkodowanie wypłaca się zawsze od kwoty 

netto (podatek VAT nie jest składnikiem wynagrodzenia wykonawcy) powyższe powoduje że następuje nie 

uzasadnione podwyższenia wysokości kar umownych. 

 

Odpowiedź na pytanie 2. 

Zamawiający dokona zmiany w §5 ust. 1 i 2  Załącznika nr 7 do SIWZ – wzór umowy wprowadzając w miejsce 

słów „wartości zamówienia brutto”  słowa  „wartości zamówienia netto”. 

 

Pytanie 3:  
Wyjaśnienia czy Zamawiający dopuszcza dodanie zapisów w §5 nowego ustępu o treści: 

„Łączna wartość kar umownych naliczonych na podstawie zapisów umowy nie przekroczy 20%  wartości netto 

wynagrodzenia.” 

Wykonawca argumentuje dodanie powyższego ustępu, faktem, że brak takiego ograniczenia musiałby 

skutkować przeszacowaniem umowy, która zasadniczo odbiegać będzie od obowiązujących realiów rynkowych. 
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Zasady dobro-rynkowego partnerstwa, wskazują aby umowa, także w trybie Prawa Zamówień Publicznych 

czyniła zadość funkcjonującym zasadom rynku. 

 

Odpowiedź na pytanie 3. 

Zamawiający nie dopuszcza dodania nowego ustępu i podtrzymuje zapisy zawarte w §5 Załącznika nr 7 do 

SIWZ – wzór umowy. 

 

Pytanie 4:  
Wyjaśnienia czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zapisu w §5 o treści: 

„Całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy ograniczona jest do wysokości 100% wartości 

z umowy netto.” 

Wykonawca wskazuje, że przy uwzględnieniu warunków rynkowych, tak określony limit skutkuje możliwością 

skalkulowania oferty, korzystniejszej cenowo dla Zamawiającego. Zgodnie z zasadami funkcjonującymi 

u Wykonawcy, kwestie związane z nieograniczoną lub ograniczona odpowiedzialnością, wpływają na ceny 

oferowanych usług. Jeżeli w umowie znajduje się ograniczenie do wysokości kontraktu, Wykonawca ma 

możliwość zaoferowania swoich produktów po niższej cenie. 

 

Odpowiedź na pytanie 4. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu i podtrzymuje zapisy zawarte 
w §5 Załącznika nr 7 do SIWZ – wzór umowy. 

 

Pytanie 5:  
Zwracamy się z wnioskiem o wykreślenie w §5 zapisu: 

„Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 

Wykonawcy.” 

Uzasadniając to tym, że przepisy ogólne pozwalają na potrącenie należności pieniężnych przy zaistnieniu 

określonych przesłanek. 

 

Odpowiedź na pytanie 5. 

Zamawiający podtrzymuje powyższy zapis zawarty w §5 Załącznika nr 7 do SIWZ – wzór umowy. 

 

Pytanie 6:  
Wyjaśnienia czy Zamawiający dopuszcza w § 7 wyłączenie rękojmi za wady i finalne wprowadzenia zapisu 

w brzmieniu: 

„Strony oświadczają, że wszelka odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi, ulega wyłączeniu. 

Wykonawca za prawidłową realizację przedmiotu umowy odpowiada na zasadzie gwarancji udzielonej 

Zamawiającemu.” 

Wykonawca argumentuje propozycję wykreślenia takiego zapisu tym, że skoro udziela Zamawiającemu 

szerokiej gwarancji na poprawne wykonanie oraz działanie przedmiotu umowy to zbyt dużym obciążeniem jest 

dublowanie odpowiedzialności Wykonawcy. 

 

Odpowiedź na pytanie 6. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w §7 Załącznika nr 7 do SIWZ – wzór umowy. 
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