DD 1276/2019

Lubań, 25.11.2019r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

dotyczy: Zakup dźwigu szpitalnego towarowo-osobowego oraz dźwigu osobowego w systemie
ratalnym ZP/17/2019

Zamawiający, działając zgodnie z art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27), przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły
następujące zapytania:
1. Z uwagi na liczne wątpliwości, związane z treścią SIWZ wyartykułowane w treści poniższych pytań, a co za
tym idzie konieczność oczekiwania i uwzględnienia przy przygotowywaniu oferty przetargowej odpowiedzi
udzielonych przez Zamawiającego, uprzejmie prosimy o zmianę terminu składania ofert i wyznaczenie go
na dzień 5 grudnia 2019 r.,godz.12:00 w celu zapewnienia odpowiedniego terminu na rzetelne
przygotowanie ofert. Biorąc pod uwagę iż termin na zadawanie pytań upływa o godz. 24:00 w dniu
25.11.2019 r., a zamawiający musi jeszcze udzielić na nie odpowiedzi, które następnie Wykonawcy muszą
uwzględnić w wycenie i treści oferty należy uznać iż wyznaczony obecnie na dzień 28.11.2019 r. termin
otwarcia ofert jest niemożliwy do dotrzymania. Podkreślamy, iż Wykonawca ma prawo wysłać ofertę drogą
pocztową co skraca czas na jej przygotowanie o co najmniej jeden lub dwa dni robocze.
Odpowiedź: Zamawiający przesunął termin składania ofert na dzień 5 grudnia 2019r. na
godzinę 12:00. Zamawiający dokonał zmiany Ogłoszenia o zamówieniu.
2. Prosimy o modyfikację zapisu zawartego w Rozdziale II pkt II.9 SIWZ poprzez dodanie na końcu zdania
zwrotu: „o ile są oni znani w dniu składania ofert”. Wykonawca może przewidywać powierzenie części
zamówienia podwykonawcom, ale nie ma obowiązku zawierania umów podwykonawczych już na etapie
przed złożeniem oferty, wybór podwykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami i Państwa zapisem
zawartym w Rozdziale II pkt II.10 SIWZ może nastąpić w późniejszym terminie.
Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikuje zapis zawarty w Rozdziale II pkt II.9 SIWZ poprzez
dodanie na końcu zdania zwrotu: „o ile są oni znani w dniu składania ofert”.
3. Prosimy o odstąpienie od wymogu zapewnienia okresu rękojmi równego gwarancji i wykreślenia w związku
z tym §4 ust. 2 wzoru umowy. Pojęcia gwarancji i rękojmi nie są pojęciami tożsamymi. Wydłużenie okresu
rękojmi związane jest z dodatkowymi kosztami poniesionymi przez Zamawiającego w związku z
podniesieniem ceny oferty przez Wykonawców.
Odpowiedź: Zamawiający odstąpi od powyższego wymogu oraz zmodyfikuje zapis zawarty
w §4 ust. 2 wzoru umowy.
4. Proszę o zmianę zapisu zawartego w Rozdziale XII pkt 5 SIWZ, z którego wynika, że pełnomocnictwo musi
zawierać uprawnienie do zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej
cenie oferty. Żądanie pełnomocnictwa określającego wartość zobowiązań, do których zaciągania
upoważniona jest osoba podpisująca ofertę jest bezpodstawne, gdyż złożenie oferty nie oznacza
zaciągnięcia zobowiązania. Zobowiązanie zaciągane jest w chwili zawarcia umowy, zatem prosimy o
modyfikację powyższego zapisu poprzez dopuszczenie złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa, z którego
będzie wynikało jedynie umocowanie do podpisania oferty.
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Prosimy o potwierdzenie, iż płatność pierwszej raty, o której mowa w Rozdziale IV pkt IV.4 nastąpi do
ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podpisany będzie protokół zdawczoodbiorczy bez uwag.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
Prosimy Zamawiającego o dodanie w Formularzu Ofertowym po pozycji wartość brutto PLN, dodatkowej
pozycji: „w tym koszt finansowania ….. zł.„ oraz w Tabeli zawartej w Załączniku 2 do SIWZ, przed
wierszem: „Razem oferowany koszt dostawy dźwigu osobowego wraz z finansowaniem, wiersza : „koszt
finansowania ….. zł.„.W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o wyodrębnienie pozycji „koszt
finansowania również w § 1 ust. 4 umowy, poprzez dodanie na końcu zdania sformułowania: „w tym koszt
finansowania w wysokości ….. zł. brutto”. Ponieważ zapłata za realizację zamówienia jest rozłożona na
raty, co powoduje powstanie także kosztu finansowania dostawy, z korzyścią dla Zamawiającego będzie
umożliwienie wyodrębnienia tego kosztu w umowie oddzielnie od wartości sprzętu. Pozwoli to uniknąć
konieczności naliczenia podatku VAT od finansowania. W przypadku wyodrębnienia finansowanie, jako
odrębna usługa jest zwolnione z podatku VAT i Zamawiający uzyska od wykonawcy niższą cenę oferty.
Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował wyłącznie Załącznik Nr 1 do SIWZ
Zgodnie z rozdziałem 7 pkt VII.17 Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów
wymienionych w pkt. VII.2. SIWZ, dotyczących podwykonawcy któremu zamierza powierzyć wykonanie
części zamówienia, a który nie jest podmiotem na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na
zasadach określonych w art. 22a Ustawy. NA WEZWANIE Zamawiającego. We wskazanym pkt. VII.2 jest
mowa o 2 dokumentach:
VII.2.1
Wypełnionym oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru na Załączniku
nr 4 do SIWZ
VII.2.2 Oświadczeniu Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dowody potwierdzające, że powiązania
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia).
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w
art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy, zgodnie z
treścią Załącznika nr 6 do SIWZ.
O ile wymaganie od Podwykonawcy oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia nie budzi naszych
wątpliwości, o tyle prosimy o wyjaśnienie na jakiej podstawie Zamawiający wymaga złożenia przez
Podwykonawcę oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej. Ten dokument jest wymagany
wyłącznie od Wykonawców, ponadto złożenie go przez Podwykonawcę na wezwanie, w kontekście
wskazanego przez Państwa w pkt VII 2.2 i wyznaczonego przez ustawodawcę terminu - 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp, rodzi nasze
wątpliwości. Prosimy o usunięcie tego dokumentu z katalogu dokumentów wymaganych od Podwykonawcy
na wezwanie Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji zapisu VII.17 SIWZ oraz modyfikacji
Załącznika Nr 6 do SIWZ.
Prosimy o potwierdzenie, że pod pojęciem: „na wezwanie Zamawiającego”, które Zamawiający zawarł przy
opisie części dokumentów wskazanych w Rozdziale VII SIWZ, należy rozumieć wezwanie na podstawie art.
26 ust. 2 ustawy Pzp.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
Prosimy o skorygowanie zapisu zawartego w § 2 ust. 2 wzoru umowy o treści: „Protokół zdawczoodbiorczy bez uwag stanowić będzie integralną część umowy”. Protokół bez uwag pojawi się na etapie
późniejszym niż zawierana będzie umowa, więc nie może zostać potraktowany na etapie jej zawierania
jako jej integralna część.
Odpowiedź: Zamawiający skorygował zapis zawarty w § 2 ust. 2 wzoru umowy.
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10. Prosimy Zamawiającego o modyfikację SIWZ poprzez skrócenie terminu wskazanego w § 4 ust. 8 wzoru
umowy poprzez nadanie mu brzmienia: „Wykonawca zapewni dostęp do części zamiennych oraz
materiałów zużywalnych w okresie 3 lat od dnia zakończenia serwisu gwarancyjnego. Zaznaczyć należy, iż
producent, zbywca bądź importer nie mają obowiązku nałożonego prawem, produkcji czy przechowywania
części zamiennych przez wymagany przez Zamawiającego okres min 10 lat od dnia zakończenia okresu
gwarancji. Z uwagi na szybkie tempo zmian w wyniku np. zastosowania nowszych technologii, wdrożenia
nowego produktu, producent lub dystrybutor może zaprzestać produkcji części zamiennych do produktów
sprzed kilku lat. Koszty magazynowania części zamiennych, jakie należy ponieść, aby zadośćuczynić
postanowieniom umowy, są zbyt wysokie i niosą ryzyko zaniżenia kręgu potencjalnych Wykonawców i
zawyżenia ceny oferty.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
11. Prosimy o dokonanie modyfikacji opisu sposobu oceny warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności
technicznej lub zawodowej, określonego w Rozdziale V pkt V.1.2 SIWZ, poprzez nadanie mu następującej
treści: „Spełniają warunki udziału w postępowaniu – dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się zrealizowaniem przynajmniej 1
dostawy dźwigów osobowych, towarowych lub towarowo-osobowych o wartości nie mniejszej niż 250
000,00 zł brutto”. Obecna treść warunku w sposób nieuzasadniony ogranicza konkurencję. Podkreślamy,
że na mocy ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. nowelizującej u. Pzp. usunięty został dotychczasowy przepis
art. 22 ust. 4, zawierający wymóg, aby opis sposobu dokonania oceny spełnia warunków był związany z
przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Zamiast niego do art. 22
wprowadzono nowy ust. 1a, zgodnie z którym zamawiający ma obowiązek określać warunki udziału w
postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu
zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w
szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. Już pobieżna analiza 22 ust. 1a
ustawy PZP pozwala wywnioskować, iż ustawodawca dał zamawiającym wskazówkę jak należy
interpretować zasadę proporcjonalności, nakazując, by warunki udziału w postępowaniu zostały wyrażone
jako minimalne poziomy zdolności. Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 24 stycznia 2018 r. (KIO
82/2018) podkreśliła, że przepisy ustawy nie wymagają, aby wykonawca legitymował się dokładnie takimi
samymi zrealizowanymi zamówieniami, jak przedmiot zamówienia, o które się ubiega. Na zbliżonym
stanowisku stanął Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej m.in. w wyroku z dnia 22 listopada 2005 r.,
w sprawie C-144/05 Werner Mangold, w którym orzekł, że: „Poszanowanie zasady proporcjonalności
wymaga mianowicie, by każde ograniczenie prawa podmiotowego w możliwie najwyższym stopniu godziło
wymogi równego traktowania z realizowanym celem". Określenie warunków podmiotowych musi polegać
na wyznaczeniu „minimalnych poziomów zdolności", a więc nawiązywać do posiadania
doświadczenia w realizacji zamówień o charakterze zbliżonym do przedmiotu udzielanego
zamówienia. Należy wobec tego przyjąć, iż doświadczenie, które musi posiadać wykonawca w celu
uzyskania zamówienia, nie musi w 100 proc. pokrywać się z przedmiotem postępowania. Wykazywane
doświadczenie musi jedynie potwierdzać zdolność wykonawcy do realizacji umowy, w tym jej istotnych
elementów. Zarówno w doktrynie jak i w orzecznictwie podkreśla się że przez proporcjonalność warunku
udziału w postępowaniu w stosunku do przedmiotu zamówienia należy rozumieć zachowanie
właściwej proporcji i brak nadmierności, co wyraźnie podkreśliła KIO w wyroku z 12 maja 2017 r.
(KIO 843/17) a także w wyroku z dnia 12 stycznia 2018 r. (KIO 2737/17). Odwołując się do orzecznictwa
europejskiego (wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 16 września 1999 r., C-414/97 Komisja Wspólnot
Europejskich v. Królestwo Hiszpanii) wskazać należy, że określenie „proporcjonalny" używane jest i
powinno być w znaczeniu: „zachowujący właściwą proporcję". W treści wyroku wskazano również , iż:
„(...) Zamawiający jest zobowiązany zachować niezbędną równowagę między interesem polegającym na
uzyskaniu rękojmi należytego wykonania zamówienia, a interesem potencjalnych wykonawców, których nie
można przez wprowadzenie nadmiernych wymagań z góry eliminować z udziału w postepowaniu". Zasada
proporcjonalności oznacza, że opisane przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu muszą być
uzasadnione wartością zamówienia, charakterystyką, zakresem, stopniem złożoności lub warunkami
realizacji zamówienia. Nie powinny też w żadnym stopniu ograniczać dostępu do zamówienia wykonawcom
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dającym rękojmię należytego jego wykonania. Na konieczność przestrzegania zasady proporcjonalności
zwraca również uwagę Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Przykładowo, w wyroku z 23 grudnia 2009 r.
w sprawie SerrantoniSrl i ConsorziostabileediliScrl przeciwko Comune di Milano (C-376/08), Europejski
Trybunał Sprawiedliwości wskazał, że przy określaniu jacy wykonawcy nie mogą wziąć udziału w
postępowaniu, niezbędne jest zachowanie zasady proporcjonalności, a więc ograniczania konkurencji
gwarantowanej w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską w stopniu jak najmniejszym i jedynie
niezbędnym dla osiągnięcia celów". Opis warunków udziału w postępowaniu musi być więc
ukierunkowany na dopuszczenie do postępowania wszystkich wykonawców, którzy dają
rękojmię należytego wykonania przyszłej umowyi wyeliminowanie tych, których sytuacja
podmiotowa takiej rękojmi nie daje (tak m.in. wyrok KIO z 13 maja 2016 r. KIO 650/16). Adekwatność,
konieczność i wystarczalność to wyznaczniki zasady proporcjonalności, które muszą być brane pod uwagę
przy kształtowaniu warunków udziału w postępowaniu (zob. uchwała KIO 24 kwietnia 2018 r., KIO/KU
15/18). Przez proporcjonalność warunku udziału w postępowaniu w stosunku do przedmiotu zamówienia
należy rozumieć zachowanie właściwej proporcji i brak nadmierności, co wyraźnie podkreśliła KIO
w wyroku z 12 maja 2017 r. (KIO 843/17) a także w wyroku z dnia 12 stycznia 2018 r. (KIO 2737/17). W
kontekście przytoczonego orzecznictwa i poglądów doktryny należy uznać, iż postawiony przez
zamawiającego warunek ma charakter zbyt wąski. Wykazanie się dostawą wyłącznie wind towarowoosobowych w sposób zupełnie nieuzasadniony ogranicza dostęp do zamówienia wykonawcom, którzy są w
pełni zdolni do należytej realizacji przedmiotu zamówienia. Dla oceny zdolności wykonawcy do realizacji
zamówienia w pełni wystarczające jest wykazanie się prawidłową realizacją dostawy windy osobowej,
towarowej lub towarowo-osobowej. W związku z powyższym prosimy o dokonanie stosownej modyfikacji
zapisów SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji zapisu w Rozdziale V pkt V.1.2.
Prosimy Zamawiającego o dokonanie modyfikacji treści oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, stanowiącego załącznik nr 6do SIWZ, poprzez
dostosowanie jego treści do obowiązujących przepisów prawa. Pragniemy nadmienić, iż Wykonawca w
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z sesji otwarcia ofert, ma obowiązek
złożyć oświadczenie, które winno odnosić się do przynależności lub braku przynależności Wykonawcy do
grupy kapitałowej z innym Wykonawcą/Wykonawcami, którzy złożyli oferty w tym samym postępowaniu, a
nie przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej. W obecnym stanie prawnym Wykonawca nie jest
już więc zobowiązany do wymieniania w oświadczeniu całej listy podmiotów należących z nim do tej samej
grupy kapitałowej, tylko do określenia czy należy do grupy kapitałowej z którymś z innych Wykonawców,
którzy złożyli oferty.
Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji Załącznika Nr 6 do SIWZ.
Z uwagi na ratalną formę płatności prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na ustanowienie na rzecz
Wykonawcy zastawu rejestrowego na przedmiocie Zamówienia. Prosimy również o wyrażenie zgody na
zawarcie umowy zastawu rejestrowego na wzorze Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty podpisania
protokołu odbioru.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
W nawiązaniu do poprzedniego pytania zwracamy się również z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie
umowy przewłaszczenia obowiązującej do czasu ustanowienia zastawu rejestrowego.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Prosimy o odpowiedź, czy w przypadku ustanowienia zastawu rejestrowego Zamawiający wyraża zgodę na
cesję praw z polisy ubezpieczeniowej do kwoty stanowiącej równowartość przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na cesję na rzecz Wykonawcy praw z polisy
ubezpieczenia, do kwoty stanowiącej równowartość przedmiotu zamówienia (wartości brutto
dźwigów).
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że pokryje wszelkie koszty ustanowienia zabezpieczeń.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy zapisu o możliwości postawienia
zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku
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21.

nierealizowania zobowiązań wynikających z umowy dostawy przez Zamawiającego.
Proponujemy
następujący zapis: „Opóźnienie w zapłacie całości bądź Rozdziale którejkolwiek raty przekraczające 30 dni
skutkować będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do postawienia kwoty ceny w stan
natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej ceny” W przypadku jeżeli
Zamawiający zechce wprowadzić inny niż wskazany powyżej 30-sto dniowy termin opóźnienia , prosimy o
jego wskazanie.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę z zastrzeżeniem po przekroczeniu terminu 60 dni.
Z uwagi na ratalną formę płatności prosimy o wyrażenie zgody na wystawienie weksla In blanco wraz z
deklaracją wekslową na rzecz Wykonawcy. Jednocześnie prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy wyraża
zgodę, aby weksel i deklaracja były wzorami Wykonawcy (lub przedłożenie wraz z odpowiedziami
własnego wzoru) oraz potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający przekaże weksel In blanco
wraz deklaracją w dniu podpisania umowy. W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o wskazanie w
jakim terminie Zamawiający przekaże Wykonawcy weksel wraz z deklaracją wekslową.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie weksla in blanco oraz deklaracji
wekslowej według wzoru Wykonawcy pod warunkiem, że w treści deklaracji wekslowej
znajdzie się zapis, zgodnie z którym Wykonawca ma prawo wypełnić wystawiony weksel in
blanco do wysokości aktualnego zadłużenia Zamawiającego.
Prosimy o usunięcie z treści § 5 ust. 3 wzoru umowy zapisu warunkującego wypłatę wynagrodzenia
Wykonawcy od przedłożenia Zamawiającemu dowodu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy.
Wskazujemy, iż przedmiotem zamówienia jest dostawa a nie roboty budowlane, w związku z czym
przypadku przedmiotowego postępowania stosowanie zapisów o konieczności przedkładania dowodów
zapłaty podwykonawcy nie znajduje uzasadnienia. Pragniemy zauważyć, iż zgodnie z obowiązującymi
przepisami takie zapisy są charakterystyczne dla umów zawieranych w wyniku postępowań na roboty
budowlane a przedmiotowe postępowanie dotyczy dostawy. Zgodnie z opinią wydaną przez Urząd
Zamówień
Publicznych
dotyczącą
zamówień
wielorodzajowych
(opinia
dostępna
pod
adresem:https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-archiwalne/udzielaniezamowien-wielorodzajowych): „Tak więc, co do zasady, jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie dostawy
wraz z usługami albo roboty budowlane wraz z usługami do udzielania zamówienia stosuje się przepisy
dotyczące tego przedmiotu zamówienia, którego wartościowy udział w danym zamówieniu jest największy.
Natomiast, w sytuacji, gdy mamy do czynienia z dostawą i równocześnie instalacją (rozmieszczeniem)
dostarczonej rzeczy (dobra) lub też z robotą budowlaną i dostawą niezbędną do jej wykonania, bądź też
usługą i robotą budowlaną niezbędną do jej wykonania, istotne jest ustalenie przede wszystkim celu
zamówienia, i określenie czy ze względu na ten cel dany rodzaj zamówienia ma charakter główny a inne
poboczny, a w konsekwencji, czy dane zamówienie jest w związku z tym, odpowiednio, dostawą, usługą
czy robotą budowlaną (por. art. 6 ust. 2, 3 i 4 ustawy Pzp). W sytuacji określonej art. 6 ust. 2 ustawy Pzp
podstawowym świadczeniem jest dostawa, natomiast inne zamówienia, które mogą towarzyszyć tej
dostawie mają charakter dodatkowy, gdyż służą jedynie umożliwieniu korzystania z nabywanego
urządzenia, czy innego dobra niematerialnego poprzez jego instalację, czy rozmieszczenie. Stanowią zatem
element niezbędny do uruchomienia tego urządzenia czy innego dobra, ale same w sobie nie tworzą
odrębnego celu zamówienia.” W związku z powyższym postanowienia charakterystyczne dla robót
budowlanych nie znajdują w tej sytuacji uzasadnienia.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie § 5 ust. 3 wzoru umowy.
W przypadku udzielenia odpowiedzi odmownej na powyższe pytanie prosimy o dostosowanie zapisów do
obowiązujących przepisów i nadanie mu brzmienia: „Warunkiem zapłaty wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy realizującego Przedmiot Umowy z udziałem podwykonawców, jest przedstawienie przez
Wykonawcę Zamawiającemu dowodu zapłaty podwykonawcy wymagalnego wynagrodzenia.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
W kontekście powyższych pytań wnosimy o modyfikację SIWZ polegającą na usunięciu pkt 5) z § 6 ust. 2
wzoru umowy.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
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22. Prosimy Zamawiającego o wykreślenie §6 ust. 2 pkt. 4) wzoru umowy. Kara umowna za nieprzedłożenie
dokumentów jest środkiem zbyt restrykcyjnym. Ewentualne braki w tym zakresie mogą być z łatwością
uzupełnione i nie wiążą się ze znacznym ryzykiem szkód po stronie Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
23. Prosimy Zamawiającego o wykreślenie §6 ust. 2 pkt 6) wzoru umowy. Zamawiający przewidział już kary
umowne za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w
treści §6 ust. 1 wzoru umowy. Natomiast Wykonawca nie będzie miał możliwości odstąpienia od umowy z
przyczyn leżących po jego stronie (brak jest przesłanek do takiego odstąpienia zarówno umownych, jak i
ustawowych). W związku z tym pozostawienie takiego zapisu jest niecelowe.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
24. Prosimy Zamawiającego o wykreślenie §9 wzoru umowy, a także tiret drugie pkt. 4 załącznika nr 8 do
SIWZ. Umowa łączy strony dłużej niż wynika to z treści wskazanych postanowień z uwagi na istnienie
obowiązków gwarancyjnych i z rękojmi. Wskazane w tych postanowieniach terminy zostały wskazane w
treści umowy oraz załącznika nr 8 do SIWZ (w innych punktach) bez określania, że jest to okres trwania
umowy. W związku z powyższym terminy będą obowiązywały strony nawet bez istnienia kwestionowanych
zapisów, a pozostawienie tych zapisów wprowadza wyłącznie nieścisłości do treści umowy i SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie §9 wzoru umowy oraz dokonał
modyfikacji zapisu tiret drugie pkt. 4 załącznika nr 8 do SIWZ oraz §2 ust. 1 wzoru umowy.
25. Prosimy o potwierdzenie, iż wraz z kolejnymi modyfikacjami wzoru umowy na etapie pytań Wykonawców,
Zamawiający będzie każdorazowo zamieszczał aktualny wzór umowy.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza
26. Prosimy Zamawiającego o dokonanie modyfikacji SIWZ poprzez wydłużenie okresu reakcji i napraw o
których mowa w § 4 ust. 3 i 4 wzoru umowy tak, aby wskazane postanowienia otrzymały brzmienie:
„3.Czas reakcji serwisu w zakresie pogotowia dźwigowego polegającego na awaryjnym uwalnianiu osób
określa się na nie więcej niż 2 godziny od momentu powiadomienia 24 godziny przez 7 dni w tygodniu.
Zgłoszenia należy dokonywać na nr telefonu ____________________.”; „4. W okresie gwarancyjnym, czas
naprawy usterki, w przypadku możliwości jej usunięcia, określa się na nie dłużej niż do 8 godzin od
powiadomienia. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych czas naprawy usterki ustala
się na nie dłużej niż do 10 dni roboczych od momentu zdiagnozowania usterki. Maksymalny czas
interwencji na awaryjne naprawy dźwigu i usuwanie usterek określa się do 4 godzin od momentu
zgłoszenia. Zgłoszenia należy dokonywać na nr telefonu ____________________.”. Pragniemy podkreślić,
iż obecnie wyznaczone terminy są nierealistyczne i nadmiernie restrykcyjne.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w § 4 ust. 3 wzoru umowy, a w
pozostałym zakresie podtrzymuje zapisy SIWZ.
27. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, prosimy o podanie konkretnego katalogu zmian
umowy jakie dopuszcza Zamawiający. Proponujemy dodanie następującego zapisu do treści § 8 wzoru
umowy:
• „Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:
• zmiany ceny brutto spowodowanej wzrostem stawki VAT;
• zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia;
• zmiany sposobu/terminów płatności;
• zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
• zmiany numeru konta bankowego;
• zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym,
posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty
Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu który miał być dostarczony, pod
warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;
• zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o
wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod
warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;
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zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego
stanu prawnego;
• nastąpienia zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć,
itp.);”
Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji §7 oraz §8 wzoru umowy.
Prosimy o wskazanie ilu pracowników zatrudnia Zamawiający, poprzez wskazanie odpowiedniego
przedziału:
a) mniej niż 10 pracowników
b) od 10 do 50
c) od 50 do 250
d) powyżej 250
Prosimy o wskazanie przychodów rocznych Zamawiającego, poprzez wskazanie odpowiedniego przedziału:
a) mniej niż 8,5 mln
b) od 8,5 mln do 42,5 mln
c) od 42,5 mln do 212,5 mln
d) powyżej 212,5 mln
W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na
wprowadzenie do umowy następujących zapisów:
1) „Wykonawca oświadcza, iż przyjął Kodeks Etyczny Grupy Kapitałowej (Kodeks) w skład której
wchodzi Wykonawca.
2) Zamawiający zgadza się respektować i przestrzegać postanowień Kodeksu, zamieszczonego na
stronie internetowej Dostawcy: http://*
3) Każde naruszenie wymogów określonych w Kodeksie daje prawo Wykonawcy do
rozwiązania
Umowy".
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego zapisu do treści
umowy w przypadku podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia z Wykonawcą,
który zadał pytanie.
W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na
wprowadzenie do umowy następujących zapisów:
1) Wykonawca XXX przyjął wytyczne Grupy Kapitałowej w skład której wchodzi Wykonawca XXX
dotyczące zgodności na poziomie międzynarodowym w zakresie korporacyjnej odpowiedzialności
karnej podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary” (dalej Wytyczne), których treść
znajduje się na stronie www pod następującym linkiem (**).
2) Zamawiający niniejszym oświadcza, że zapoznał się z Wytycznymi.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego zapisu do treści
umowy w przypadku podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia z Wykonawcą,
który zadał pytanie.
W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimyo wyrażenie zgody na
wprowadzenie do umowy następujących zapisów:
„Klauzula salwatoryjna
1) Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy, z mocy prawa lub
ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu,
zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy zachowują pełną moc i
skuteczność.
2) Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostaną zastąpione, na mocy
Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki
prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron.
3) Jeżeli postanowień Umowy nie da się zastąpić postanowieniami ważnymi i w pełni skutecznymi albo
jeżeli okaże się, że Umowa zostanie uznana za nieważną bądź nieskuteczną wówczas Strony zawrą
porozumienie w przedmiocie przeniesienia własności przedmiotu umowy na zamawiającego za
zaliczeniem ceny zapłaconej wykonawcy przez zamawiającego z tytułu przeniesienia własności
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przedmiotu umowy.”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
34. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na
wprowadzenie do umowy następujących zapisów:
„Klauzula reklamacyjna
1) Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia reklamacji na działalność lub usługi świadczone przez
Dostawcę, w Rozdziale dotyczącej usługi finansowej lub rozliczeń pieniężnych.
2) Reklamacje mogą być składane wyłącznie w następujących formach:
a) ustnie:
− w formie telefonicznej pod następującym numerem: +48 xxxx
− osobiście w siedzibie Dostawcy – Dział Compliance oraz AML
b) w formie pisemnej:
− przesyłką pocztową na adres korespondencyjny: xxxxxxxxx
− osobiście w siedzibie Dostawcy – Dział Compliance oraz AML
c) pocztą elektroniczną na następujące adresy e-mail: xxxxxxxxxxx
− w formie telefonicznej pod następującym numerem: +48 xxxx
osobiście
3) Reklamacje mogą być składane przez Zamawiającego osobiście lub za pośrednictwem kuriera,
posłańca lub pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem w formie zwykłej.
4) Na żądanie Zamawiającego Dostawca potwierdza wpływ reklamacji pisemnie (przesyłką pocztową)
lub pocztą elektroniczną lub w innej formie uprzednio uzgodnionej z Dostawcą.
5) Dostawca rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od
jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie
możliwe w terminie 30 dni, Dostawca poinformuje o tym Zamawiającego, wskazując:
a) przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,
b) okoliczności wymagające wyjaśnienia,
c) ostateczny termin udzielania odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni
od dnia otrzymania reklamacji.
6) Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o dostarczenie dodatkowych danych kontaktowych
lub informacji oraz posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji dotyczącej składanej reklamacji,
jakie mogą okazać się niezbędne w celu sprawnego przeprowadzenia procesu rozpatrywania
reklamacji.
7) Odpowiedź na reklamację Zamawiającego zostanie udzielona przez Dostawcę w postaci papierowej
(przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji albo pocztą elektroniczną, z
zastrzeżeniem, że Dostawca udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na
wniosek Zamawiającego.
8) W przypadku niedotrzymania przez Dostawcę terminu przewidzianego na rozpatrzenie reklamacji,
reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Zamawiającego.
9) Zamawiający niezadowolony z wyjaśnień uzyskanych w odpowiedzi Dostawcy na reklamację ma
możliwość wystąpić z:
a) wnioskiem do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o
Rzeczniku Finansowym. Szczegółowe informacje dot. Rzecznika Finansowego dostępne są na
stronie internetowej: https://rf.gov.pl/.
b) powództwem przeciwko Dostawcy do właściwego sądu powszechnego
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego zapisu do treści umowy w
przypadku podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia z Wykonawcą, który zadał
pytanie
35. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na
wprowadzenie do umowy następujących zapisów:
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„Klauzula ochrony danych osobowych
Kontrahent niniejszym przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że jego Dane Osobowe umieszczone są
w zasobach Spółki wraz z innymi danymi i informacjami pozyskanymi przez Spółkę w celu:
a) zawarcia, wykonania umowy oraz do dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie
art. 6 pkt 1 (b) Rozporządzenia (EU) 2016/679;
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 (c)
Rozporządzenia (EU) 2016/679;
c) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub
stronę trzecią, za które Administrator uznaje w szczególności: dochodzenie i obronę przed roszczeniami,
obronę przez naruszeniem korporacyjnej odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy
przedsiębiorstw, zgodnie z art. 6 ust. 1 (f) Rozporządzenia (EU) 2016/679;
d) jak również –w przypadku wyrażenia zgody – w celach promocyjnych i komercyjnych na podstawie art.
6 pkt 1 (a) Rozporządzenia (EU) 2016/679 (takich jak przesyłanie newslettera z informacjami na temat
oferowanych usług oraz zaproszeń na wydarzenia i konferencje organizowane przez Spółkę).
Dostarczanie Danych w celu wywiązania się z wymogów regulacyjnych i kontraktowych jest obowiązkowe;
ich niespełnienie uniemożliwi zawarcie umowy lub wykonanie usług z niej wynikających. Dostarczenie
danych osobowych w celach promocyjnych i komercyjnych jest dobrowolne i nie pociąga żadnych
konsekwencji w przypadku odmowy. Dane osobowe i informacje procesowane celem wykonania umowy
mogą zostać ujawnione osobom trzecim – a zwłaszcza dostawcom usług w celu dochodzenia i
administrowania wierzytelnościami, bankom w celach wykonania płatności a także organom
administracyjnym celem spełnienia wymogów nadzorczych i regulacyjnych, w tych samych celach, dla
których zostały zebrane.
Dane osobowe będą przechowywane w całości w pełnym okresie czasu wykonania kontraktu, a następnie
przechowywane będą przez okres 6 lat celem spełnienia wymogów prawnych. Dalsze przechowywane
danych osobowych lub ich Rozdziale może mieć miejsce celem egzekwowania i obrony swoich praw we
wszelkich możliwych sprawach, a w szczególności w postępowaniach sądowych.
Na mocy art. 15 i nast. rozporządzenia UE 2016/679, Kontrahent ma prawo uzyskać – między innymi –
potwierdzenie istnienia danych osobowych jak również sposobu i celów ich procesowania, oraz prawo
aktualizacji, zmian i nienaruszalności danych. Klient może się również sprzeciwić procesowaniu dotyczących
go Danych Osobowych i uzyskać ich wykasowanie, poza przypadkami, w których ich zachowanie wymagane
jest na mocy prawa.
Administratorem jest xxxxxxx, z siedzibą przy xxxxxxxxx, która wyznaczyła Dyrektora Działu Informatyki
Koordynatorem do spraw Ochrony Prywatności, zlokalizowanym w siedzibie głównej firmy, do którego
Kontrahent może zwrócić się w celu egzekwowania swoich praw.
Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym w myśl postanowień Rozporządzenia UE 2016/679 przez
Administratora, jest xxxxxxxx.
W celu egzekwowania wspomnianych praw, Kontrahent winien kontaktować się z Administratorem listem
poleconym za potwierdzeniem odbioru na podany adres lub na adres mailowy xxxxxx.
Kontrahent ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie Danych Osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy
Rozporządzenia UE 2016/679.
Kontrahent wyraża zgodę / nie wyraża zgody (opcja) na procesowanie Danych Osobowych przez Spółkę
również w celach komercyjnych i promocyjnych (takich jak wysyłanie newsletterów dostarczających
informacje na temat oferowanych usług, jak również zaproszenia na wydarzenia i konferencje Spółki).
Spółka zobowiązuje się, jednakże, używać danych należących do Kontrahenta w sposób poufny, przez
wyznaczony personel.”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego zapisu do treści umowy
w przypadku podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia z Wykonawcą, który
zadał pytanie
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