
 

 

Baranów, dnia 24 września 2018 r. 
 

 
 
Dotyczy: postępowania pn. „ Dostawa sprzętu informatycznego do Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Baranowie” 
 

Zamawiający informuje, że wpłynęły do niego pytania o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego z 
dnia 18 września 2018 r. ogłoszonego w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1137644, na które udziela 
następujących odpowiedzi: 
 
 
Pytanie nr 1 
Załącznik nr 7 do zapytania – wzór umowy, § 2 ust.9 
Zwracamy uwagę, że niniejsze postanowienie wzoru umowy jest powieleniem ust. 4 § 3 wzoru 
umowy. Czy w związku z powyższym, mając na względzie, że postanowienie to zakresem regulacji 
winno jednak znajdować się w § 3 wzoru umowy, Zamawiający wykreśli ust. 9 z § 2 wzoru umowy w 
całości? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że wykreśla z wzoru umowy §2 ust. 9. 
 
Pytanie nr 2 
Załącznik nr 7 do zapytania – wzór umowy, § 6 ust.3 
Czy w przypadku bezpodstawnej i bez uzasadnienia odmowy podpisania protokołu odbioru przez 
Zamawiającego, jednocześnie bez wskazania zastrzeżeń, co będzie prowadziło do uchybienia 
terminowi wykonania zamówienia, Zamawiający dopuści jako potwierdzenie wykonania zamówienia 
jednostronnie wystawiony przez Wykonawcę protokół odbioru, a jeśli tak, to czy zmieni zdanie 
ostatnie tego postanowienia wzoru umowy i nada mu treść: „Zamawiający nie dopuszcza 
jednostronnych Protokołów odbioru wystawionych przez Wykonawcę, chyba, że Zamawiający nie 
zgłaszając zastrzeżeń bezpodstawnie i bez uzasadnienia odmówi jego podpisania, co winno zostać w 
takim protokole zaznaczone.”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia treść § 6 ust. 3 wzoru umowy nadając mu brzmienie: Za datę wykonania 
przedmiotu Umowy uważa się datę podpisania przez Zamawiającego odpowiedniego Protokołu 
odbioru bez zastrzeżeń, chyba że inna data została wskazana w Protokole odbioru. Protokół odbioru 
sporządzony zostanie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w dwóch egzemplarzach, po 
jednym dla każdej ze Stron. O ile z Umowy lub przepisów prawa nie wynika inaczej, jedynie 
podpisany przez obie Strony Protokół odbioru jest podstawą do dokonania zapłaty wynagrodzenia. 
Zamawiający nie dopuszcza jednostronnych Protokołów odbioru wystawionych przez Wykonawcę, 
chyba, że Zamawiający nie zgłaszając zastrzeżeń bezpodstawnie i bez uzasadnienia odmówi jego 
podpisania, co winno zostać w takim protokole zaznaczone. 
 
 
Pytanie nr 3 
Załącznik nr 7 do zapytania – wzór umowy, § 9 ust.1 
Czy Zamawiający, inkorporując do niniejszego wzoru umowy przepis art. 145 ustawy – Prawo 
zamówień publicznych, potwierdzi, że Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania z prawa 
odstąpienia od umowy na wykonanie zamówienia opisanego w tym postanowieniu wzoru umowy w 
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających to odstąpienie, jak też, 



 

 

że w takim przypadku,  Wykonawcy będzie należne wynagrodzenie za wykonanie części umowy, a 
jeśli Zamawiający potwierdzi powyższe, czy zmieni ust. 1 w § 9 wzoru umowy i doda do niego zdania 
drugie i trzecie o treści: „Zamawiający będzie uprawniony do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od 
Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających to 
odstąpienie. W przypadku odstąpienia, o którym mowa wyżej, Wykonawcy będzie należne jedynie 
wynagrodzenie za wykonanie części Umowy.”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia treść § 9 ust. 1 wzoru umowy nadając mu brzmienie: Zamawiającemu 
przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Zamawiający będzie uprawniony do złożenia oświadczenia o 
odstąpieniu od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach 
uzasadniających to odstąpienie. W przypadku odstąpienia, o którym mowa wyżej, Wykonawcy będzie 
należne jedynie wynagrodzenie za wykonanie części Umowy. 
 
 
Pytanie nr 4 
Załącznik nr 7 do zapytania – wzór umowy, § 11 ust.1 
Czy Zamawiający potwierdzi, że zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej Wykonawca 
będzie uprawniony do dokonania cesji, przeniesienia, bądź obciążenia swoich praw wynikających z 
umowy na wykonanie zamówienia za uprzednią zgodą podmiotu tworzącego Zamawiającego, a jeśli 
powyższe potwierdzi, czy zmieni to postanowienie wzoru umowy i słowa: „zgody Zamawiającego” 
zastąpi słowami: „zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia treść § 11 ust. 1 wzoru umowy, nadając mu brzmienie: Wykonawca nie ma 
prawa dokonywać cesji, przeniesienia bądź obciążenia swoich praw lub obowiązków wynikających z 
Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego, udzielonej na piśmie 
pod rygorem nieważności. 
 

➢ Zamawiający zamieszcza ujednolicony tekst wzoru umowy po zmianach z dnia 24 września              

2018 r. 

 
Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część zapytania ofertowego. 

 
 


