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Znak sprawy: DZP.260.28.2022

Kraków, 17 listopada 2022 r.

Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na:
usługi serwisowania sprężarek dla IFJ PAN, znak sprawy: DZP.260.28.2022

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA I MODYFIKACJA TREŚC I SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania
Wykonawców, które wpłynęły drogą elektroniczną oraz, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść SWZ.

Pytanie nr 1
Prosimy o modyfikację §7 ust.2 do poniższej postaci
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w realizacji umowy z przekroczeniem terminów, o których mowa w § 3 ust. 4, §
4 ust. 1 i 4 oraz § 10 ust. 5, w wysokości 100,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki;
b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy, w
wysokości 5% 10% całkowitej wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 2;
c) za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie umowy, za wyjątkiem nieterminowego
wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, w wysokości 5% 10% całkowitej wartości
umowy brutto określonej w § 5 ust. 2.
Łączna wysokość wszystkich kar umownych nałożonych na Wykonawcę rzez Zamawiającego
nie może przekroczyć 10% wartości umowy określonej w § 5 ust. 2.
Wewnętrzne wytyczne nie pozwalają nam na zawieranie umów, w których wysokość kar
umownych jest nieograniczona i nieokreślona, stąd konieczność wprowadzenia tego
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ograniczenia. Jednocześnie poziom 10% jest maksymalnym na który można uzyskać zgodę na
poziomie europejskim. Nadmieniamy, że zgodnie z zapisami §7 ust.5 istnieje możliwość
dochodzenia odszkodowania przewyższającego ten limit kar.
Odpowiedź
Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 4. Nowa treść stanowi załącznik do pisma.

Pytanie nr 2
Prosimy o modyfikację §7 ust.3 do poniższej postaci
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę Umową za odstąpienie od umowy z przyczyn
zależnych od Zamawiającego, w wysokości 5% 10% całkowitej wartości umowy brutto
określonej w § 5 ust. 2, za wyjątkiem odstąpienia, o którym mowa w art. 456 Ustawy z dnia
11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.
zm.).
Odpowiedź
Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 4. Nowa treść stanowi załącznik do pisma.

Pytanie nr 3
Prosimy o dodanie dodatkowego ustępu §7 ust.7 o poniższej treści
7. Ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy. Niezależnie od pozostałych postanowień
niniejszej mowy Wykonawca odpowiada wyłącznie za bezpośrednie następstwa swoich
działań/zaniechań stanowiących niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej Umowy,
a także wyłącznie za rzeczywiste szkody wyrządzone Zamawiającemu. Całkowita
odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej Umowy (jak i za wszelkie szkody
wyrządzone przy okazji jej realizacji) jest ograniczona do wysokości wartości Umowy brutto
określonej w § 5 ust. 2. Wykonawca w żadnym wypadku nie ponosi jakiejkolwiek
odpowiedzialności za szkody poniesione przez Zamawiającego w związku z jego
odpowiedzialnością wobec osób trzecich ani za utracone korzyści, utracony zysk, szkody w
wizerunku ani jakiekolwiek inne szkody podobnego rodzaju. Powyższe ograniczenie
odpowiedzialności Wykonawcy nie dotyczą odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną
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Zamawiającemu umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa Wykonawcy w związku z
wykonywaniem niniejszej umowy oraz uszczerbku na zdrowiu lub śmierci spowodowane z
winy Wykonawcy.
Jest to obligatoryjny zapis zatwierdzony w polityce sprzedażowej spółki, bez którego nie jest
możliwe uzyskanie akceptacji działu prawnego i zawarcie żadnej umowy dotyczącej dostawy
urządzeń, części zamiennych lub świadczenia usług serwisowych.
Nadmieniam, że po przekształceniu prawnym, które miało miejsce w ubiegłym roku i
skutkowało połączeniem struktur światowych dawnej Spółki z drugim podmiotem, oddział w
Polsce utracił decyzyjność w zakresie dowolnego kształtowania treści zawieranych umów,
tak jak to miał miejsce wcześniej. Powoduje to konieczność formalnej zmiany warunków i
zasad współpracy z naszymi odbiorcami. Wszelkie umowy podlegają dostosowaniu do
wymagań nowo powstałego podmiotu.
Jednocześnie zapewniamy, że naszej Firmie, będącej dostawcą, autoryzowanym serwisem i
dystrybutorem oryginalnych części zamiennych użytkowanych przez Państwa urządzeń,
bardzo zależy na kontynuowaniu wieloletniej współpracy. Bardzo prosimy o sprawdzenie
możliwości wprowadzenia i przychylne ustosunkowanie się do proponowanych zmian, co
umożliwi przyjęcie dokumentacji postępowania bez zastrzeżeń i złożenie oferty.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Powyższa odpowiedź stanowi integralną część SWZ.
Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem,
prof. dr hab. Tadeusz Lesiak
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