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Poznań, dnia 06.05.2020 r. 
SR/XV-270-16(13)-EFK/20 
  
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na sukcesywną dostawę leków do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei 
w Poznaniu  
SR/XV-270-16-EFK/20 

 
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA nr 12 

 
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.) Zamawiający informuje, iż do przedmiotowego postępowania wpłynął 
wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Tym samym Zamawiający 
udziela następujących odpowiedzi na zadanie zapytania: 
 
ZESTAW PYTAŃ 1:  

 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy 

udostępnienia, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. § 3 ust. 10, 11) 

 
Odpowiedź: W nawiązaniu do treści § 3 ust. 10, 11 wzoru umowy Zamawiający dodaje załącznik do 
umowy w postaci umowy udostępnienia o następującej treści: 
 

UMOWA UDOSTĘPNIENIA  

 

Zawarta w dniu ……………..r. pomiędzy: 

 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

 

reprezentowanym przez: 

1.   

 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 

a  

………………………….. 

 reprezentowaną przez: 

1. ……………………………………………. 

2. ……………………………………………. 

 

zwanym w dalszej części Wykonawcą 

 

§ 1. Przedmiot umowy 

Wykonawca ……………………….. zobowiązuje się oddać Zamawiającemu do używania 

………………….. (zgodnie z załącznikiem). 

 

§ 2. Klauzula własności 

………………………………. pozostaje przez cały czas trwania umowy własnością Wykonawcy 

……………………………... Zamawiający nie może ich oddać do bezpłatnego używania, w podnajem 

albo wydzierżawić. 
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Zamawiający nie jest także uprawniony do ustanawiania na udostępnionym …………………………… 

żadnych innych praw na rzecz osób trzecich oraz do przenoszenia praw i obowiązków wynikających z 

niniejszej umowy na osoby trzecie. 

 

§3. Używanie przedmiotu umowy 

1. Zamawiający jest zobowiązany używać ……………………………. zgodnie z ich 

przeznaczeniem i dostarczonymi przez Wykonawcę instrukcjami obsługi.  

2. Zamawiający nie będzie dokonywał żadnych napraw, zmian ani trwale demontował 

jakichkolwiek części przedmiotu umowy oraz powiadomi niezwłocznie Wykonawcę o każdym 

jego uszkodzeniu. Instrukcje obsługi stanowią integralną część umowy. Wykonawca nie 

ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie, 

spowodowane używaniem ……………………….niezgodnie z instrukcjami obsługi. 

3. Wykonawca ma prawo do kontrolowania prawidłowości używania ………………………………. 

przez Zamawiającego. Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do 

……………………………. w celu przeprowadzenia jego inwentaryzacji. W przypadku 

naruszenia przez Zamawiającego warunków o których mowa w § 2 i § 3 ust 1 umowy, 

Wykonawca ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

4. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za działania własne lub osób trzecich powodujące 

nieprawidłowe używanie lub uszkodzenie, zniszczenie, utratę przedmiotu umowy.  

5. Zmiana miejsca użytkowania przedmiotu umowy jest możliwa za zgodą Wykonawcy na 

piśmie. 

 

§ 4. Realizacja przedmiotu umowy 

Wykonawca udostępni ……………………………… Zamawiającemu na podstawie protokołu odbioru 

podpisanego przez osoby reprezentujące Zamawiającego. 

 

§ 5. Serwis 

Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnych napraw udostępnianego …..………………………… 

wynikających z ich normalnego używania. Koszty napraw Urządzeń wynikające z używania 

niezgodnie z instrukcją obsługi ponosi Zamawiający. 

 

§ 6. Zawiadomienia 

1. Zawiadomienia dotyczące umowy dokonywane będą w formie pisemnej i doręczane drogą 

pocztową – listem poleconym. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Wykonawcy o zmianach 

swojej firmy (nazwy), siedziby, adresu dla doręczeń faktur oraz korespondencji. Brak 

zawiadomienia o tych zmianach powoduje, że doręczenia na adres wskazany w umowie będą 

uznawane za skuteczne. 

3. W przypadku wystąpienia po stronie Zamawiającego zmian strukturalnych, własnościowych, 

formy prawnej, przekształceń, itp. zobowiązany jest on bez zbędnej zwłoki poinformować o 

tym Wykonawcę w formie oświadczenia. Zamawiający lub osoba trzecia wstępująca w wyniku 

powyższych zmian w prawa i obowiązki wynikające z umowy, zobowiązane są potwierdzić 

Wykonawcy saldo użytkowanych przez niego narzędzi. 

 

§ 7. Zakończenie umowy 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od ………. ……..do …………..… r. 

2. W przypadku naruszenia istotnych warunków umowy, strony mogą rozwiązać umowę ze 

skutkiem natychmiastowym. 
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3. W razie rozwiązania umowy Zamawiający jest zobowiązany do natychmiastowego zwrotu 

Wykonawcy tj., na pierwsze wezwanie, udostępnionego ………………… w stanie 

niepogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnego używania. 

4. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem 

miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

 

§ 8. Postanowienia końcowe 

1. Wszystkie spory mogące wynikać z niniejszej umowy bądź w związku z nią rozstrzygać 

będzie Sąd powszechny według siedziby Zamawiającego do rozstrzygania sporów, zgodnie  

z Regulaminem tego Sądu. 

2. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

3. Umowa wchodzi w życie z dniem dostarczenia przedmiotu umowy Zamawiającemu. 

4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 

 

 

Zamawiający      Wykonawca  

          

 

 

2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień 

projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1 pkt. a), d): 

Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający naliczał będzie 

kary umowne w wysokości: 

a) z tytułu niewykonania umowy z winy po stronie Wykonawcy - w wysokości 5% 

łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, 

 

b) za nienależyte wykonanie umowy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto nienależycie 

wykonanej części umowy; przez nienależyte wykonanie umowy rozumie się w szczególności 

naruszenie postanowień umowy określonych w § 2, 3, 7, 

 

c) za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

brutto należnego za niedostarczoną część zamówienia, za każdy dzień opóźnienia, jednak 

nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej części dostawy, 

 

d) za odstąpienie od umowy/wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z powodu 

okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wartości brutto 

niezrealizowanej części umowy, 

 

e) za odstąpienie od umowy/wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z powodu 

okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wartości brutto 

niezrealizowanej części umowy, jeżeli podstawą wypowiedzenia jest rażące 

naruszenie postanowień umowy polegających na dostawie towaru niezgodnego 

z umową, a w szczególności innego niż ten jaki został opisany w ofercie Wykonawcy, 

 

f) za odstąpienie od umowy/wypowiedzenie umowy przez Wykonawcę z powodu 

okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wartości 

brutto niezrealizowanej części umowy 

 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
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Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców 
ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 
 
 
 
 

Z poważaniem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyk. w 1 egz. 
1/ strona internetowa 
1/ a/a 


