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L. dz.: DZP- 164/22                                                                                 Poznań,  dnia 01.04.2022 r.  
 
 
 

Wszyscy Wykonawcy 
/ Platforma zakupowa 

 
 
 

Dotyczy: PN-7/22 postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych 
montowanych trwale do budynku dla Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu - 
centrum medycyny interwencyjnej - (etap I CZSK) w zakresie Modułów 1 i 2a wraz z montażem. 
 
 
         W związku z pytaniami dotyczącymi  prowadzonego postępowania, Zamawiający, zgodnie z art. 135 ust. 2 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) udziela 
odpowiedzi: 
 
Pytanie 194 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wpisanie (ujęcie) w projektowane postanowienia umowy dodatkowego 
postanowienia o treści: 
„Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu umowy nastąpi po przedłożeniu 
Zamawiającemu oświadczeń Podwykonawców o tym, że wszelkie wzajemne zobowiązania finansowe w związku 
z wykonywanymi dostawami i zakresem prac dotyczącymi przedmiotu umowy zostały uregulowane.“ 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie zmienia umowy w tym zakresie. 
 
Pytanie 195 
Załącznik nr 1 wzór umowy 

§4 ust. 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie maksymalnej łącznej wysokości kar umownych do 20%? 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie zmienia wysokości maksymalnej wartości kar umownych. 
 
Pytanie 196 
Dotyczy zał. 1 do SWZ - wzór umowy par. 2 ust. 7 i 8 (termin podjęcia naprawy oraz wykonania naprawy) 
Czy Zamawiający zgodzi się na doprecyzowanie: 
„dni robocze to dni pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.”? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie zmienia umowy w zakresie sposobu liczenia terminu na podjęcie naprawy. 
 
Pytanie 197 
Dotyczy zał. 1 do SWZ - wzór umowy par. 2 ust. 13 
Wykonawca nie może zaakceptować nieznanych kosztów. Wnosimy o usunięcie ustępu 13. 
Wykonawca nie może zobowiązać się w tym zakresie, skoro Zamawiający nie może przedstawić ceny takiej 
naprawy – patrz: art. 29 ustawy Pzp. Tym bardziej, że interesy Zamawiającego chronią zastrzeżone kary umowne 
oraz prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 
Odpowiedź:  
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W § 2 ust. 13 Umowy nie chodzi o akceptację przez Wykonawcę kosztów jakie ma ponieść. W przypadku 
niewykonania przez Wykonawcę obowiązków gwarancyjnych będzie on zobowiązany do zwrotu na rzecz 
Zamawiającego kosztów jakie zostaną poniesione przez Zamawiającego na usunięcie awarii lub usterki. 
 
Pytanie 198 
Dotyczy Zał. Nr 1 do SIWZ Wzór Umowy § 1 ust. 2 
Zamawiający wymaga , aby zaoferowane urządzenia  posiadały takie parametry, aby na dzień dostawy 
odpowiadały  warunkom zgodnym z „Wytycznymi Miejsc Montażu” . W przeciwnym razie  koszty  koniecznych 
zmian poniesie Wykonawca.  Jednocześnie  Zamawiający  załączył do SIWZ  rzuty  pomieszczeń projektowanych 
pod poszczególne urządzenia.  Prosimy o potwierdzenie,   w razie konieczności przebudowy pomieszczenia  
wskazanego w SIWZ , która zostanie  opisana  Wytycznych Miejsca Montażu, przebudowa taka zostanie wykonana  
przez Generalnego Wykonawcę tj. Konsorcjum Warbud .  
Odpowiedź:  
Prace zostaną wykonane przez Konsorcjum Warbud na koszt Wykonawcy 
 
Pytanie 199 
Dotyczy Zał. Nr 1 do SIWZ Wzór Umowy § 1 ust . 5 
Zamawiający wymaga, aby Wytyczne Miejsca Montażu zostały przekazane  w ciągu 7 dni od zawarcia Umowy.  
Wytyczne takie powinny być  szczegółowym opracowaniem  wykonanym  dla konkretnego miejsca i zawierającymi 
szczegółowe rysunki. Wykonanie takiego opracowania musi być poprzedzone  uzgodnieniami z Zamawiającym 
dotyczącymi  sposobu ulokowania  poszczególnych elementów urządzenia  oraz  ostateczną akceptacją  koncepcji 
usytuowania  urządzenia przez Zamawiającego. Tego typu uzgodnienia  i samo wykonanie opracowania wymagają  
znacznie dłuższego czasu aniżeli 7 dni . Prosimy o  zdefiniowanie  czasu na przekazanie  Wytycznych do min. 21 
dni od podpisania umowy lub 7 dni od ostatecznego zaakceptowania  przez Zamawiającego  koncepcji  ustawienia  
urządzenia.   
Odpowiedź:  
Zamawiający zmienia treść § 1 ust. 5 Umowy i nadaje mu nową treść: "5.Wytyczne Miejsc Montażu, o których 
mowa w ust. 4 zostaną przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu w ciągu 21 dni od zawarcia Umowy i będą 
stanowić załącznik nr 3 do Umowy." 
Zamawiający zmienia treść § 1 ust. 6 Porozumienia do Umowy, stanowiącego załącznik nr 7 do Umowy, i nadaje 
mu nową treść: "6. W ciągu 21 dni od momentu podpisania Umowy dostawy, Wykonawca zobowiązuje się 
dostarczyć kompletne opracowanie dotyczące wymagań technicznych dostarczanego sprzętu oraz Wytyczne 
Miejsc Montażu, o których mowa w Umowie dostawy. Na podstawie Wytycznych Miejsc Montażu Generalny 
Wykonawca wykona prace budowlane i instalacyjne niezbędne do montażu urządzeń dostarczanych przez 
Wykonawcę." 
 
Pytanie 200 
Dotyczy §1 ust. 3 Wzoru Umowy stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ: 
Wnosimy o zmianę zapisu §1 ust. 3 Wzoru Umowy na zapis o następującym brzmieniu: 
„Urządzenia: Angiograf z funkcją śródoperacyjnej tomografii stożkowej CT, System planowania do 
zabiegów neurochirurgicznych oraz RTG  stacjonarne PREMIUM, po dostarczeniuone i zamontowaniue do 
danego pomieszczenia muszą umożliwiać przesyłanie danych w systemie informatycznym w sposób pozwalający 
na ich odczytanie i wykorzystaniew pracy Szpitala.” 
Powyższy zapis odnosi się wyłącznie do urządzeń, które ze swej istoty mogą przesyłać dane do systemów 
informatycznych (tj. do tych trzech wymienionych w powyższej propozycji), jednak aktualna jego treść sugeruje, że 
ma on od mieć zastosowanie w odniesieniu do wszystkich urządzeń, w tym np. kolumn, lamp, czy myjni (etc.), które 
nie współpracują w żaden sposób z systemami informatycznymi. Mając powyższe na uwadze spełnienie zapisu w 
obecnej wersji nie byłoby z obiektywnych przyczyn możliwe.  
W związku z powyższym prosimy o sprostowanie i doprecyzowanie ww. zapisu zgodnie z proponowanym 
brzmieniem, tak aby był jednoznaczny i nie budził wątpliwości co do zakresu oczekiwań Zamawiającego. 
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Odpowiedź:  
Zamawiający zmienia treść §1 ust. 3 Umowy i nadaje mu nową treść: „3 Urządzenia: Angiograf z funkcją 
śródoperacyjnej tomografii stożkowej CT, System planowania do zabiegów neurochirurgicznych oraz RTG  
stacjonarne PREMIUM, po dostarczeniu i zamontowaniu do danego pomieszczenia muszą umożliwiać przesyłanie 
danych w szpitalnym systemie informatycznym (HIS) w sposób pozwalający na ich odczytanie i wykorzystanie w 
pracy Szpitala. Urządzenia składające się na przedmiot umowy obejmujące m.in. wszystkie rodzaje lamp, kolumn, 
mostów medycznych, po ich dostarczeniu i zamontowaniu, muszą umożliwiać komunikację pomiędzy nimi a 
wybranym przez Zamawiającego, dowolnym systemem integracji bloku operacyjnego (system zarządzania / 
sterowania salą operacyjną). 
 
Pytanie 201 
Dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 2 zdanie ostatnie oraz Załącznik nr 3 do swz pkt. XIV. 1: W celu uniknięcia 
rozbieżności interpretacyjnych na etapie realizacji umowy prosimy o potwierdzenie, iż przedmiot zamówienia nie 
obejmuje akcesoriów i materiałów zużywalnych, a jedynie części zamienne/eksploatacyjne niezbędne do 
prawidłowego świadczenia usług serwisowych urządzenia w okresie gwarancji? 
Odpowiedź:  
koszty usług serwisowych nie obejmują akcesoriów i materiałów zużywalnych w codziennej eksploatacji. 
 
Pytanie 202 
Dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin przewidziany na naprawę 
urządzenia liczony był w dniach roboczych liczonych od chwili zgłoszenia wady, usterki lub awarii urządzenia 
zgodnie z Załącznikiem nr 3 do swz? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie zmienia umowy. 
 
Pytanie 203 
Dotyczy wzoru umowy § 1 ust. 6: Zwracamy się z prośbą o precyzyjne określenie w jaki sposób Zamawiający 
przewiduje składanie Zamówień. 
Odpowiedź:  
Zamawiający będzie pisemnie składał zamówienia. 
 
Pytanie 204 
Dotyczy wzoru umowy § 1 ust. 13: 
Zwracamy uwagę, że sprzęt będący przedmiotem postępowania stanowi skomplikowaną techniczne aparaturę, w 
związku z czym stwierdzone przy dostawie braki/wady mogą mieć bardzo różnych charakter. W przypadku 
drobnych braków lub wad, które nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem i 
mogą być uzupełnione bez uszczerbku dla Zamawiającego w zakresie możliwości wykorzystania sprzętu do badań, 
nieuzasadnione jest wstrzymywanie odbioru czy uznania, że umowa została zrealizowania dopiero w chwili 
usunięcia takich drobnych nieprawidłowości. W związku z tym, proponujemy następujące brzmienie par. 4 ust. 6: 
„W przypadku stwierdzenia, że dane Urządzenie wchodzące w skład przedmiotu Umowy ma wady lub jest 
niezgodne z Umową w takim zakresie, że uniemożliwia Zamawiającemu korzystanie z Urządzenia zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo odmówić jego odbioru do czasu zaoferowania mu tego elementu 
przedmiotu Umowy zgodnego z Umową lub wolnego od wad. W innych przypadkach, tj. w przypadku drobnych 
wad i nieprawidłowości, bez uszczerbku dla możliwości korzystania przez Zamawiającego z Urządzenia, Strony 
ustalą w protokole odbioru termin na usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.”  
Odpowiedź:  
Zamawiający nie zmienia umowy w tym zakresie. 
 
Pytanie 205 
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Dotyczy wzoru umowy § 1 ust. 14:  
Celem uniknięcia wątpliwości, prosimy o potwierdzenie, iż intencją par. 1 ust. 14 jest wskazanie, że Wykonawca 
odpowiada za dane Urządzenie lub grupę Urządzeń do momentu podpisania stosownego protokołu odbioru na 
zasadach ogólnych. 
Odpowiedź:  
Wykonawca odpowiada za dane urządzenie lub grupę urządzeń do momentu podpisania przez strony protokołu 
odbioru urządzenia lub grupy urządzeń. 
 
Pytanie 206 
Dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 1: 
Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku 
z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączanie rękojmi w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji 
trwającej co najmniej tyle, ile okres rękojmi, na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach 
wykonywania uprawnień z gwarancji, Wykonawca proponuje doprecyzowanie § 2 ust. 1 i wskazanie, że 
uprawnienia do odstąpienia  od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone. 
Wskazujemy, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjne na zasadach określonych 
umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii 
sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla 
Zamawiającego warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi, wiąże się z ryzykiem 
możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co – szczególnie w przypadku charakteru sprzętu 
będącego przedmiotem umowy – jawi się jako szczególnie niecelowe. W związku z  tym, w naszej ocenie, zasadne 
jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Sprzedawcy, a 
rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z 
Umowy. Proponujemy więc dodanie do § 2 ust. 1 kolejnego zdania o następującej treści: 

„zgodnie wyłączają prawo do odstąpienia od umowy na podstawie przepisów o rękojmi.” 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie zmienia umowy w tym zakresie. 
 
Pytanie 207 
Dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 3: 
Jak rozumiemy Zamawiający chce uzyskać gwarancję jakości tj. dotyczącą jakości produktu i dotyczącą „wad 
tkwiących w produkcie”. Gwarant nie powinien jednocześnie odpowiadać za sytuacje, gdy awaria spowodowana 
została okolicznościami wynikającymi z działań podmiotów trzecich. Objęcie takich usterek gwarancją może 
prowadzić do istotnego zwiększania ceny usługi gdyż Wykonawca będzie musiał wziąć na siebie dużo większe 
ryzyko (zwłaszcza, że Zamawiający dopuszcza wykonywanie napraw u innego dostawcy). Nie jest możliwe także 
uwzględnienie gwarancji, gdy szkoda powstała wskutek nieprawidłowo obsługiwania lub serwisowania urządzenia 
(przez następcę wykonawcy). Prosimy o doprecyzowanie w/w okoliczności, który odzwierciedla zakres gwarancji 
jakości a jednocześnie przyjęte rynkowo standardy wyłączające/ograniczające ryzyko Wykonawcy i dodanie do 
par. 2 ust. 3 kolejnego zdania o następującej treści:  
„Gwarancja jakości określona niniejszą umową nie obejmuje awarii/usterek wynikających z: 

a) niewłaściwego użytkowania urządzenia, w szczególności niezgodnie z jego przeznaczeniem lub 
instrukcją użytkowania lub najnowszą instrukcją serwisową; 
b) mechanicznego uszkodzenia urządzenia, powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 
lub osób trzecich i wywołane nimi wady; 
c) jakiejkolwiek bezprawnej ingerencji osób trzecich lub Zamawiającego, w szczególności przeróbek lub 
zmian konstrukcyjnych; 
d) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej (pożar, powódź, zalanie 
itp.), 
e) normalnego zużycia rzeczy.” 

Odpowiedź:  
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Zamawiający nie zmienia umowy w tym zakresie. 
 
Pytanie 208 
Dotyczy wzoru umowy §4 ust. 3:  
Zwracamy uwagę, że limitu kar ustalony na poziomie 50% może prowadzić do powstania kary rażąco wygórowanej. 
Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz należytego wykonania zamówienia to 
uregulowania dotyczące kar umownych nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie 
Zamawiającego oraz naruszenia zasady proporcjonalności. Wskazać należy, iż celem art. 436 pkt 3) Ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019) i wprowadzenie obowiązku 
przewidywania łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony, było właśnie 
uniknięcie sytuacji naliczania rażąco wygórowanych. Zastosowanie kary na poziomie 50% wynagrodzenia 
Wykonawcy jest sprzeczne z celem tego postanowienia. W związku z tym proponujemy określenie limitu kar 
umownych na poziomie odpowiadającym standardom rynkowym, tj. jego obniżenie do 20% wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy, co umożliwi również wykonawcom właściwą ocenę ryzyka i należytą wycenę oferty. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie zmienia umowy w tym zakresie. 
 
Pytanie 209 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści zastosowanie podatku VAT 8% (zgodnie z interpretacjami 
organów podatkowych) w ofercie. 
Odpowiedź:  
Okoliczność ta będzie podlegała ocenie Zamawiającego w procesie badania złożonych ofert. Potencjalny 
wykonawca ma obowiązek złożyć ofertę nie zawierającą błędów w obliczeniu ceny. 
 
Pytanie 210 
Dotyczy umowy par 2 ust. 8. Wnosimy o wydłużenie terminu wykonania napraw gwarancyjnych do 10 dni. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie zmienia umowy w tym zakresie. 
 
Pytanie 211 
Prosimy o potwierdzenie, iż okres rękojmi wynosi  2 lat zgodnie z art. 568 k.c. 
Odpowiedź:  
Stosuje się właściwe przepisy KC o rękojmi. 
 
Pytanie 212 
Prosimy o informację czy obowiązek i koszt wykonywania przeglądów serwisowych urządzeń w czasie trwania 
gwarancji będzie obciążał Wykonawcę? 
Odpowiedź:  
Tak obowiązek i koszt wykonywania przeglądów serwisowych urządzeń w czasie trwania gwarancji będzie obciążał 
Wykonawcę 
 
Pytanie 213 
Prosimy o informację czy obowiązek i koszt wymiany materiałów eksploatacyjnych oraz bieżącej konserwacji 
urządzeń w czasie trwania gwarancji będzie obciążał Wykonawcę? 
Odpowiedź:  
Tak obowiązek i koszt wymiany materiałów eksploatacyjnych oraz bieżącej konserwacji urządzeń w czasie trwania 
gwarancji będzie obciążał Wykonawcę 
 
Pytanie 214 
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Zwracamy się z wnioskiem o obniżenie wysokości kary umownej określonej w par. 4 ust. 1 pkt.1 wzoru umowy do 
wartości stanowiącej 0,05% wartości brutto tej części przedmiotu umowy, której zwłoka dotyczy. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie zmienia umowy w tym zakresie. 
 
Pytanie 215 
Zwracamy się z wnioskiem o zmianę limitu kar umownych określonego w par. 4 ust. 3 wzoru umowy poprzez 
ustalenie tego limitu na 10% wartości wynagrodzenia brutto. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie zmienia umowy w tym zakresie.  
 
Pytanie 216 
Dotyczy projektu umowy  (Załącznik nr 1 do SWZ): 
Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
i prawne Przedmiotu Umowy?  
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wprowadzenie zapisu do projektu umowy. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu 
Umowy. 
 
Pytanie 217 
Dotyczy projektu umowy  (Załącznik nr 1 do SWZ): 
Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody 
rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samym czy Zamawiający wyraża zgodę na 
uzupełnienie umowy nowym postanowieniem o następującej treści: 
 „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność 
odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody 
rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty 
nieprzekraczającej wartości netto przedmiotu umowy.”  
Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż 
celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, 
który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej 
nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy. 
 
Pytanie 218 
Dotyczy projektu umowy (Załącznik nr 1 do SWZ): 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy postanowień o poniższej treści  odnośnie 
naruszenia praw własności intelektualnej?: 
1. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności Zamawiającego wobec roszczeń, zarzucających, że 
urządzenia wchodzące w skład Przedmiotu umowy („Produkty’) bezpośrednio naruszają prawa własności 
intelektualnej osób trzecich pod warunkiem, że Zamawiający: 
(a) przekaże Wykonawcy bezzwłoczne zawiadomienie o roszczeniu, oraz 
(b) udzieli Wykonawcy pełnej i wyczerpującej informacji i pomocy niezbędnej Wykonawcy przy obronie przez 
roszczeniem, zawarciu ugody w przedmiocie roszczenia lub uniknięciu roszczenia, oraz 
(c) przekaże Wykonawcy wyłączną kontrolę nad obroną, ugodą lub uniknięciem roszczenia. 
2. Zamawiający zobowiązuje się nie zawierać jakiejkolwiek ugody w związku z roszczeniem ani ponosić kosztów 
lub wydatków na rachunek Wykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy. 
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3. Wykonawca nie będzie miał żadnego zobowiązania do zwolnienia z odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu 
jakiegokolwiek roszczenia o naruszenie wynikającego w przypadku gdy takie roszczenie wynika z:  
(a) zachowania przez Wykonawcę zgodności z projektami, specyfikacjami lub instrukcjami Zamawiającego,  
(b) skorzystania przez Wykonawcę z informacji technicznych lub technologii dostarczonych przez 
Zamawiającego;  
(c) modyfikacji Produktów przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli, niezatwierdzonych przez Wykonawcę; 
wykorzystania Produktów w sposób inny niż zgodnie ze specyfikacjami Produktów lub stosownymi pisemnymi 
instrukcjami Produktów;  
(d) wykorzystania Produktów wraz z jakimkolwiek innym produktem lub oprogramowaniem, jeśli naruszenia 
można było uniknąć poprzez użycie aktualnej niezmienionej wersji któregokolwiek z Produktów, lub 
wykorzystania Produktów po tym, jak Wykonawca zalecił Zamawiającemu na piśmie zaprzestanie używania 
Produktów ze względu na zarzucane naruszenie;  
(e) niestosowania się przez Zamawiającego do zalecanych harmonogramów konserwacji oprogramowania i 
sprzętu komputerowego oraz instrukcji oraz/lub niewprowadzenia obowiązkowych działań (bezpieczeństwa). 
4. W przypadku wniesienia roszczenia z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej Wykonawca będzie miał 
prawo, wedle własnego wyboru, do:  
(a) zapewnienia Zamawiającemu prawa do dalszego korzystania z Produktów,  
(b) zastąpienia lub zmodyfikowania Produktów w celu uniknięcia naruszenia lub  
(c) zwrócenia Zamawiającemu proporcjonalnej części ceny nabycia Produktów z chwilą zwrócenia oryginalnych 
Produktów. 
5. Odpowiedzialność odszkodowawcza i zobowiązania Wykonawcy w niniejszym punkcie mają zastosowanie do 
oprogramowania osób trzecich jedynie w takim zakresie, w jakim Wykonawca, na podstawie umowy licencyjnej 
lub umowy nabycia zawartej z taką osobą trzecią, uprawniony jest do zwolnienia z roszczeń w przypadku takich 
naruszeń. 
6. Zamawiający zobowiązuje się nie dodawać, usuwać lub zmieniać jakichkolwiek oznaczeń na Produktach 
związanych z patentami, znakami towarowymi lub prawami autorskimi. 
7. Warunki niniejszego punktu określają całość zobowiązania Wykonawcy i odpowiedzialności za roszczenia o 
naruszenie praw własności intelektualnej, a także stanowią wyłączny środek jaki przysługuje Zamawiającemu w 
przypadku roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wprowadza proponowanego zapisu. 
 
Pytanie 219 
Dotyczy projektu umowy - §4 ust. 3 (Załącznik nr 1 do SWZ): 
Wnioskujemy o ograniczenie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych do wysokości 10% wynagrodzenia 
brutto należnego Wykonawcy, co umożliwi wykonawcom właściwą ocenę ryzyka i należytą wycenę oferty. 
Określona przez Zamawiającego łączna maksymalna wysokość naliczonych kar, tj. do połowy wynagrodzenia 
brutto należnego Wykonawcy jest zbyt wygórowana. 
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wprowadzenie zmiany do wzoru umowy. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie zmienia umowy w tym zakresie. 
 
Pytanie 220 
Dotyczy projektu umowy  - §4 Kary umowne (Załącznik nr 1 do SWZ): 
Z uwagi na pandemię COVID-19 prosimy Zamawiającego o jednoznaczne potwierdzenie, że kary umowne i 
odszkodowania będą należne tylko w przypadku winy Wykonawcy z wyłączeniem przypadków opóźnień w 
dotrzymaniu terminów wynikających z umowy związanych z siłą wyższą, ograniczeniami eksportowymi lub 
importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, następczą niemożliwością wykonania umowy z powodu 
opóźnienia w dostawach, braku produktów, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, 
który może wykonać dostawę, instalacje i/lub szkoleniem, serwis itd.  
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W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany we wzorze umowy. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wprowadza do umowy dodatkowych zapisów. Kwestie przedstawione w pytaniu reguluje Ustawa 
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.). 
 
Pytanie 221 
Dotyczy SWZ - pkt 6.1. „Termin realizacji przedmiotu zamówienia” oraz §1 ust. 6 projektu umowy (Zał. nr 1 
do SWZ): 
Czy z uwagi na niemożliwą do przewidzenia sytuację związaną z pandemią COVID-19 Zamawiający wyrazi 
zgodę na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia o czas spowodowany niemożliwością wykonania 
umowy z powodu siły wyższej, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów 
medycznych, opóźnień w dostawach, braku produktów, braku dostępu do miejsca instalacji przedmiotu 
zamówienia, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać dostawę, 
instalacje, szkolenie itp.? 
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany w SIWZ oraz w projekcie umowy. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wprowadza do umowy dodatkowych zapisów. Kwestie przedstawione w pytaniu reguluje Ustawa 
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.). 
 

Pytanie 222 
Dotyczy SWZ - pkt 6.1. „Termin realizacji przedmiotu zamówienia” oraz §1 ust. 6 projektu umowy (Zał. nr 1 
do SWZ): 
Prosimy o obniżenie łącznych maksymalnych kar umownych do 20 % - dot. par. 4 pkt. 3 umowy.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie zmienia umowy w tym zakresie 
 
 
Ponadto Zamawiający publikuje załącznik nr 1 do porozumienia trójstronnego - Wymagania dotyczące 
BHP 
 
Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je 
jako ważne i wiążące.                                                                                                                                                           
                                                                                     
                                                                                             Z poważaniem, 

 

 
          

 
 

 

 
Załącznik: 
Zał. 1 – Wymagania dotyczące BHP 
          
 

 

Opracowała: Barbara Głowacka  
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