Projekt pt. „Opracowanie i rozwój pierwszego w klasie kandydata na lek, małocząsteczkowego degradera, w terapii raka jelita grubego”, realizowany
w ramach Priorytetu I “Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Postępowanie nr CKD/14/19
Wynajem pomocnicznego sprzętu laboratoryjnego – dygestoria na potrzeby realizacji projektu w
okresie od 01.2020 r. do 11.2022 r.

Pytanie 1:
W zał. Nr 2 do zapytania (wzór umowy) w § 4 ust. 9 - czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę
ust.9 polegającą na nadaniu nowego brzmienia: „9. Zwrotu przedmiotu najmu w należytym
stanie, z uwzględnieniem zużycia wynikającego jedynie z normalnego użytkowania, przy czym
zwrot przedmiotu najmu nastąpi w dniu ustania stosunku najmu, na podstawie protokołu
zdawczo-odbiorczego,” ?
Odpowiedź 1: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższej zmiany w § 4 ust. 9.
§ 4 ust. 9 otrzymuje nowe brzmienie: „9. Zwrotu przedmiotu najmu w należytym stanie,
z uwzględnieniem zużycia wynikającego jedynie z normalnego użytkowania, przy czym zwrot
przedmiotu najmu nastąpi w dniu ustania stosunku najmu, na podstawie protokołu zdawczoodbiorczego.”
Pytanie 2:
W zał. Nr 2 do zapytania (wzór umowy) w § 6 , czy Zamawiający, mając na uwadze zasadę
równości stron umowy, zaakceptuje zmiany w zakresie § 6 polegające na nadaniu mu brzmienia:
„ § 6. Wykonawca i Zamawiający ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.” ? Zmiana ta nie powoduje ryzyka
nieosiągnięcia przez Zamawiającego celu postępowania.
Odpowiedź 2: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w treści § 6.
Pytanie 3:
W zał. Nr 2 do zapytania (wzór umowy) w § 8 ust. 2 - ”, czy Zamawiający zaakceptuje zmianę
trybu wypowiedzenia Umowy z „bez zachowania okresu wypowiedzenia” na „z zachowaniem 1
– miesięcznego okresu wypowiedzenia” ? Zamawiający może wypowiedzieć Umowę bez
zachowania okresu wypowiedzenia z ważnych powodów, w szczególności jeśli
Wykonawca w sposób rażący narusza postanowienia Umowy, w przypadku wszczęcia przeciwko
Wykonawcy postępowania likwidacyjnego, naprawczego bądź upadłościowego, a także karnego
w zakresie związanym z przedmiotem Umowy. Z uwagi na restrykcyjny charakter tego zapisu
Wykonawca wnosi jak powyżej.
Odpowiedź 3: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wyżej zaproponowanej zmiany w § 8
ust. 2.
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Pytanie 4:
W zał. Nr 2 do zapytania (wzór umowy) w § 8 ust.3 - Czy Zamawiający zaakceptuje zmianę trybu
wypowiedzenia Umowy w tym przypadku ze „skutkiem natychmiastowym” na „z zachowaniem
2 – miesięcznego okresu wypowiedzenia” oraz wykreślenie lub modyfikację zdania w zakresie iż
„Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie”? Ewentualna okoliczność wstrzymania przez
Instytucję Pośredniczącą dofinansowania projektu stanowi przyczynę niezależną od Wykonawcy.
Nieuzasadnione jest przenoszenie na Wykonawcę w tak restrykcyjny sposób ryzyka, na które nie
ma wpływu. Wnosimy więc o wykreślenie zapisów ust.3 zdanie ostatnie, in fine (Wykonawcy
nie przysługuje odszkodowanie) lub też ograniczenie ich wyłącznie do sytuacji, gdy wstrzymanie
dofinansowania Projektu przez Instytucję Pośredniczącą nastąpiłoby z winy Wykonawcy.
Odpowiedź 4: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wyżej zaproponowanej zmiany w § 8
ust. 3
Pytanie 5:
W zał. Nr 2 do zapytania (wzór umowy) zgodnie z § 8 ust. 8 – „Wykonawcy w czasie
obowiązywania umowy przysługuje prawo do jej rozwiązania z zachowaniem 1-miesięcznego
okresu wypowiedzenia, w wypadku ważnych powodów , w szczególności jeśli Zamawiający
w sposób rażący narusza postanowienia umowy , w tym uchyla się od płatności za 2 kolejne
faktury o łącznej wartości nie mniejszej niż 10% ogólnej wartości zamówienia wynikającej
z oferty, po uprzednim wezwaniu do uregulowania zaległości i wyznaczeniu dodatkowego
terminu do spłaty należności oraz w przypadku wszczęcia przeciwko Zamawiającemu
postępowania likwidacyjnego , naprawczego lub upadłościowego , a także karnego w zakresie
związanym z przedmiotem umowy” - Czy , mając na względzie brzmienie przepisów kodeksu
cywilnego, Zamawiający wyrazi akceptację dla modyfikacji powyższego zapisu poprzez zmianę
trybu rozwiązania umowy na wypowiedzenie bez zachowania okresu wypowiedzenia oraz
wykreślenie słów „o łącznej wartości nie mniejszej niż 10% ogólnej wartości zamówienia
wynikającej z oferty” a także słów „i wyznaczeniu dodatkowego terminu do spłaty
należności” ? Zapis dotyczący uprawnienia Wykonawcy (Wynajmującego) do rozwiązania
Umowy z powodu braku płatności odzwierciedla treść art. 672 k.c. wedle którego jeżeli
Najemca dopuszcza się zwłoki z zapłatą wynagrodzenia co najmniej za dwa pełne okresy
płatności, Wynajmujący może najem wypowiedzieć bez zachowania terminów wypowiedzenia.
Odpowiedź 5: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmian w treści § 8 ust. 8, który przyjmuje
następujące brzmienie: „8. Wykonawcy w czasie obowiązywania umowy przysługuje prawo do jej
wypowiedzenia bez zachowania okresu wypowiedzenia w wypadku ważnych powodów, w
szczególności jeśli Zamawiający w sposób rażący narusza postanowienia umowy, w tym dopuszcza
się zwłoki z zapłatą wynagrodzenia za co najmniej dwa (2) pełne okresy płatności oraz w przypadku
wszczęcia przeciwko Zamawiającemu postępowania likwidacyjnego, naprawczego lub
upadłościowego, a także karnego w zakresie związanym z przedmiotem umowy.”
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Pytanie 6:
W zał. Nr 2 do zapytania (wzór umowy) § 9 ust. 1 lit. e – Czy Zamawiający , mając na względzie
art.5 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019
r. poz. 118 z późn.zm.) wyrazi akceptację do zmiany w § 9 ust. 1 lit. e in fine terminu 45 dni na
30 dni od dnia otrzymania faktury?
Odpowiedź 6: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wyżej zaproponowanej zmiany w § 9
ust. 1 lit. e.
Pytanie 7:
W zał. Nr 2 do zapytania (wzór umowy) § 10, ustęp 1 lit. a wzoru umowy Zamawiający
może naliczać kary umowne m.in. z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez
Wykonawcę umowy – w wysokości 15% wartości tej części umowy, która była nienależycie
wykonana – Prosimy o doprecyzowanie czy jest to kara za jedno zdarzenie czy za wszystko?
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na :
- określenie kary tylko z tytułu nienależytego wykonania, szczególnie, że przy określeniu
wysokości kary jest mowa tylko o części umowy nienależycie wykonanej?
- obniżenie kary do 5% lub innej wartości nie wyższej niż 10% wartości tej części umowy,
która była nienależycie wykonana?
Odpowiedź 7:
W odniesieniu do zapisu dot. naliczania kar umownych w § 10, ust. 1 lit. a umowy Zamawiający
wyjaśnia: jako wartość tej części umowy, która była niewykonana/ nienależycie wykonana należy
rozumieć umowną wartość wynajmu danego sprzętu w okresie którego niewykonanie/ nienależyte
wykonanie dotyczy (cena za wynajem jest określona odrębnie dla każdego sprzętu; kara może być
naliczona w odniesieniu do każdego sprzętu).
Zamawiający zmienia treść § 10, ust. 1 lit. a, kóry przyjmuje następujące brzmienie: „a) z tytułu
niewykonania
lub
nienależytego
wykonania
przez
Wykonawcę
umowy
–
w wysokości 15% wartości tej części umowy, która była niewykonana lub nienależycie wykonana”
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w § 10 w zakresie wysokości naliczania kar
umownych.
Pytanie 8:
W zał. Nr 2 do zapytania (wzór umowy) w § 10, ustęp 1, lit. b wzoru umowy:
„b) z tytułu rozwiązania umowy z winy Wykonawcy – w wysokości 15% wartości niezrealizowanej
części umowy.” - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary do 5% lub innej wartości nie
wyższej niż 10% wartości tej części umowy, która była nienależycie wykonana?
Odpowiedź 8: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów dotyczących wysokości kary
umownej w § 10, ust. 1 lit. b.
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Pytanie 9:
W zał. Nr 2 do zapytania (wzór umowy) § 10 ust. 1 lit. c- Czy Zamawiający wyrazi akceptację na
modyfikację zapisów § 10 ust. 1 lit. c w następujący sposób :”c) w przypadku niedotrzymania
terminu rozpoczęcia najmu od dnia zawarcia umowy określonego w ofercie lub niedotrzymania
terminu zawarcia umowy określonego na 10 dzień po zakończeniu postępowania Zamawiający
będzie naliczał kary umowne w wysokości 0,2 % wartości zamówienia za każdy dzień
opóźnienia”?
Odpowiedź 9: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wyżej zaproponowanej zmiany w § 10
ust. 1 lit. c. Tym samym § 10 ust. 1 lit. c przyjmuje następujące brzmienie: ”c) w przypadku
niedotrzymania terminu rozpoczęcia najmu od dnia zawarcia umowy określonego w ofercie lub
niedotrzymania terminu zawarcia umowy określonego na 10 dzień po zakończeniu postępowania
Zamawiający będzie naliczał kary umowne w wysokości 0,2 % wartości zamówienia za każdy dzień
opóźnienia.”
Pytanie 10:
W zał. Nr 2 do zapytania (wzór umowy) § 10 po ust. 1 wzoru umowy:
Czy, z uwagi na zasadę równowagi Stron, Zamawiający zgodzi się na dodanie zapisów
dotyczących uprawnienia Wykonawcy do naliczania kar w przypadkach analogicznych jak
zastrzeżone dla Zamawiającego według poniższej propozycji?:
„1a. Wykonawca może naliczyć karę umowną Zamawiającemu :
1. z tytułu odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z winy Zamawiającego – w
wysokości takiej jak zastrzeżona dla Zamawiającego w ust.1 lit. b wartości niezrealizowanej
części umowy,
2. z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę umowy – w wysokości
takiej jak zastrzeżona dla Zamawiającego w ust.1 lit. a wartości tej części umowy, która była
nienależycie wykonana, za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania
Umowy.”
Odpowiedź 10: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w § 10 dot. uprawnień do
naliczania kar.
Pytanie 11:
W zał. Nr 2 do zapytania (wzór umowy) – według § 10 ust. 2 „Zamawiający zastrzega sobie prawo
potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy oraz dochodzenia
odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.” – Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę
na zmianę poprzednich zapisów dotyczących kar umownych to wnosimy o zmianę powyższego
zapisu w następujący sposób:
„Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy oraz dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.
Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar
umownych.”
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Odpowiedź 11: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w § 10, ust. 2.
Pytanie 12:
W zał. Nr 2 do zapytania (wzór umowy) – w § 13 w ust. 2 wyliczenie literowe rozpoczyna się od
litery d, prosimy o sprostowanie .
Odpowiedź 12: Zamawiający wprowadził korektę wyliczenia literowego w § 13, ust. 2. Tym samym §
13, ust. 2 przyjmuje następujące brzmienie:
„2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku:
a) gdy ze strony Instytucji Pośredniczącej pojawi się konieczność zmiany sposobu wykonania
zamówienia przez Wykonawcę,
b) istotnych zmian w zakresie przedmiotu i sposobu realizacji Umowy nie spowodowanych
działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze Stron Umowy,
c) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku wystąpienia siły wyższej, co
uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z specyfikacja zamówienia. Przez siłę
wyższą rozumie się zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły
zapobiec ani przeciwdziałać, a które uniemożliwia stronom wykonanie w części lub w całości
ich zobowiązań, w szczególności: wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych;
terroryzm, rewolucję, przewrót wojskowy lub cywilny, wojnę domową; skutki zastosowania
amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych,
które mogą być spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę; klęski żywiołowe, jak
huragany, powodzie, trzęsienie ziemi; bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby
inne niż pracownicy Oferenta; inne wydarzenia losowe.”
Pytanie 13:
W części III.4. Zapytania ofertowego „Istotne dla stron postanowienia umowy” :
1) w ust. 1 Zamawiający wskazuje na zawarcie przez strony Umowy współpracy, podczas,
gdy przedmiotem umowy jest najem. Wnosimy o zmianę w tym zakresie.
2) w ust.2 – Czy Zamawiający wyrazi akceptację dla zmiany polegającej na
ujednoliceniu przywołanego przepisu z przepisem wzoru umowy i nadanie mu brzmienia: „ 2.
Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za zgodą obu Stron.”
Odpowiedź 13:
- w odniesieniu do części III.4, ust. 1 Zapytania ofertowego – Zamawiajacy nie widzi konieczności
zmiany zapisu; w ust. 1 przywołano również wzór umowy, co jednoznacznie określa rodzaj i zakres
umowy;
- w odniesieniu do części III.4, ust. 2 Zapytania ofertowego - Zamawiający wprowadza zmianę w treści
§ 8, ust. 1 umowy. Tym samym § 8, ust. 1 przyjmuje następujące brzmienie: “1. Umowa może być
rozwiązana
w
każdym
czasie,
za
zgodą
obu
Stron,
z
zachowaniem
1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.”
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