
Odpowiedzi na zapytanie 6

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/ /2020 Data: 03.11.2020 r.

Dotyczy:  przetargu  nieograniczonego  na  „Dostawę sprzętu  medycznego  jednorazowego
użytku na potrzeby ”Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o.” Znak postępowania 3551/2020.

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1843 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji  istotnych
warunków zamówienia  wraz  z  wyjaśnieniami.  W przedmiotowym postępowaniu  wpłynęły  następujące
pytania:

Pytanie Nr 1 dot. Załącznika nr 5 do SIWZ Projektu umowy
Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §5:

a. ust. 1 Lit a z 5% na 0,5%,
b. ust. 1 Lit b z 20% na 10%,
c. Ust. 3 z 50% na 10%

Przedstawione  we  wzorze  umowy  kary  umowne  nakładają  na  Wykonawcę  obowiązek  zapłaty  zbyt
wygórowanej kary umownej. 
Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym
Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.
Podkreślić  należy,  że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO
ustanawianie  przez  Zamawiającego  w  umowie  rażąco  wysokich  kar  umownych  (KIO  980/18  i  KIO
983/18), bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej
w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r.,
nr 113  poz.  759  z  późn.  zm.),  które  może  być  uzasadnioną  podstawą  do  żądania  unieważnienia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt.7 ustawy prawo zamówień
publicznych z uwagi,  iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.
Odpowiedź: Nie.

Pytanie Nr 2 dot. dot. Załącznika nr 5 do SIWZ Projektu umowy
Czy  Zamawiający  doda  zapis  w  §8  ust.  2,  że  odstąpienie  od  umowy  przez  Zamawiającego  będzie
poprzedzone  wezwaniem  Wykonawcy  do  realizowania  umowy  zgodnie  z  zawartymi  w  umowie
postanowieniami?
Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne
z zasadami  społeczno  –  gospodarczym określonymi  w kodeksie  cywilnym.  W związku z  powyższym
koniecznym jest zmiana zapisu.
Odpowiedź: Nie.

Pytanie Nr 3 dot. Załącznika nr 5 do SIWZ Projektu umowy
Czy  Zamawiający  w  §11  oraz  w  rozdziale  XVII  zapisów  SIWZ  odstąpi  od  wymogu  zabezpieczenia
należytego wykonania umowy odnośnie pakietu nr 54? 
Z uwagi na niewielką ilość zamawianego asortymentu w pakiecie nr 54 wnosimy o odstąpienie od ww.



wymogu. 
Odpowiedź: Tak.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi
 i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SIWZ.

           Z poważaniem


