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ZP/ 67 /2020                                                                                                                  
Gdaosk, dnia 24.08.2020 r.         

 
Do uczestników postępowania 

 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/ 67 /2020 – Dostawa skanera 

rezonansu magnetycznego 3T dla potrzeb Gdaoskiego Uniwersytetu Medycznego 

 
Gdaoski Uniwersytet Medyczny zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi                

w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówieo publicznych, jak niżej:  
 
Dotyczy projektu umowy – załącznik nr 4 do SIWZ 
 
Pytanie 1:  Ust. 11: Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki 

urządzeo 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 uprawnieo 
z gwarancji, Wykonawca proponuje dodanie zdania drugiego do §5 ust. 11 i wskazanie, że 
uprawnienia do odstąpienia  od umowy w ramach realizacji uprawnieo 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. Możliwośd jednoczesnej realizacji uprawnieo 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 Wykonawcy, a rezygnacja z 
którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw 
wynikających z Umowy. Proponujemy więc dodanie zdania drugiego o następującej treści: 
„Strony zgodnie wyłączają prawo do odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy Kodeksu 
cywilnego dotyczące rękojmi.” 

Odpowiedz:  Zamawiający nie wyraża zgody Zapisy projektu umowy zostają podtrzymane. 
 
Pytanie 2:  Dotyczy wzoru umowy Par. 8 ust. 1 lit. a): Prosimy o doprecyzowanie i rozszerzenie definicji 

siły wyższej również o inne okoliczności niewymienione w par. 8 ust. 1 lit. a): 
„(...) Przez siłę wyższą strony rozumieją okoliczności niemożliwe do przewidzenia w chwili 
zawierania umowy, lub niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, 
niezależne od woli stron, na których powstanie żadna ze stron nie miała wpływu i których 
powstaniu nie mogła zapobiec. Za siłę wyższą uważa się w szczególności: klęski żywiołowe, 
katastrofy, mobilizację, embargo, zamknięcie granic, stany nadzwyczajne, stany zagrożenia 
epidemicznego, stany epidemii. 

Odpowiedz:  Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Wpływ okoliczności związanych z 
wystąpieniem COVID-19 został kompleksowo uregulowany w art. 15r ustawy 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 
(Dz. U. 2020 poz. 374 z późn. zm., dalej: Specustawa koronawirusowa).  
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Pytanie 3:  Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do §7 wzoru umowy zapisu: „Wykonawca może 
odstąpid od umowy bez prawa odszkodowania i kar umownych dla Zamawiającego w razie 
wystąpienia siły wyższej, trwającej ponad 120 dni. Odstąpienie od umowy w tym przypadku 
może nastąpid w terminie 30 dni po upływie 120 dni trwania siły wyżej. Wykonawcy należy się 
w tym przypadku tylko wynagrodzenie z tytułu faktycznie wykonanej części umowy.” 

Odpowiedz:  Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Wpływ okoliczności związanych z 
wystąpieniem COVID-19 został kompleksowo uregulowany w art. 15r ustawy 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 
(Dz. U. 2020 poz. 374 z późn. zm., dalej: Specustawa koronawirusowa). 

 
Pytanie 4:  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 opóźnieo 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 łaocucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem 
personelu, który może wykonad dostawę, instalacje i/lub szkoleniem, serwis itd. Z uwagi na 
wysokie ryzyko opóźnienia terminów realizacji zamówieo i niemożliwą do przewidzenia dalszą 
sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 obecne, bardzo rygorystyczne 
zapisy umowy w zakresie kar mogą spowodowad, iż żaden z Wykonawców nie zdecyduje się 
złożyd oferty. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany we 
wzorze umowy. 

Odpowiedz:  Wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 został kompleksowo uregulowany 
w art. 15r ustawy 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 (Dz. U. 2020 poz. 374 z późn. zm., dalej: Specustawa 
koronawirusowa). 

 
Pytanie 5:  Dotyczy realizacji przedmiotu zamówienia: 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, opóźnieo w dostawach, braku produktów, braku dostępu do miejsca instalacji 
przedmiotu zamówienia, przerwania łaocucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, 
który może wykonad dostawę, instalacje i/lub szkolenie? W przypadku pozytywnej 
odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany we wzorze umowy. 

Odpowiedz:  Wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 został kompleksowo uregulowany 
w art. 15r ustawy 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 (Dz. U. 2020 poz. 374 z późn. zm., dalej: Specustawa 
koronawirusowa). 

 
Pytanie 6:  Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniżej zaproponowanych zmian w umowie 

odnoście naruszenia praw własności intelektualnej? 
1. Wykonawca zobowiązuje się zwolnid z odpowiedzialności Zamawiającego wobec roszczeo, 
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 
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(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 zawierad jakiejkolwiek ugody w związku z roszczeniem ani 
ponosid kosztów lub wydatków na rachunek Wykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody 
Wykonawcy. 
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 
uniknąd 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 działao 
(bezpieczeostwa). 
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, (ii) zastąpienia lub zmodyfikowania Produktów w 
celu uniknięcia naruszenia lub (iii) zwrócenia Zamawiającemu proporcjonalnej części ceny 
nabycia Produktów z chwilą zwrócenia oryginalnych Produktów. 
5. Odpowiedzialnośd 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 roszczeo w przypadku takich naruszeo. 
6. Zamawiający zobowiązuje się nie dodawad, usuwad lub zmieniad jakichkolwiek oznaczeo na 
Produktach związanych z patentami, znakami towarowymi lub prawami autorskimi. 
7. Warunki niniejszego punktu określają całośd 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. 

Odpowiedz:  Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Wpływ okoliczności związanych z 
wystąpieniem COVID-19 został kompleksowo uregulowany w art. 15r ustawy 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 
(Dz. U. 2020 poz. 374 z późn. zm., dalej: Specustawa koronawirusowa). 

 
Pytanie 7:  Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności 

Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym 
samych czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następująca treścią: „Z 
zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialnośd 
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 wynagrodzenia określonego w 
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§………umowy.” Zaproponowana przez nas treśd 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 powstad w wyniku 
ewentualnych, niezamierzonych zdarzeo. 

Odpowiedz:  Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Wpływ okoliczności związanych z 
wystąpieniem COVID-19 został kompleksowo uregulowany w art. 15r ustawy 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 
(Dz. U. 2020 poz. 374 z późn. zm., dalej: Specustawa koronawirusowa). 

 

Pytanie 8:  §8 ust. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do ustępu 1 pkt d) w brzmieniu: 
„Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy w części lub w 
całości na wniosek Wykonawcy uzasadniony przyczynami wynikającymi lub związanymi z 
epidemią Covid-19“ 
Pomimo podejmowania przez pytającego i spółki z jego grupy kapitałowej wzmożonych starao 
w celu dotrzymania zadeklarowanych terminów dostaw i wykonania usług, z powodu epidemii 
wirusa Covid-19 i związanych z nią działao służb sanitarnych wielu paostw, mogą wystąpid 
opóźnienia w dostawach i wykonaniu usług dotyczące pytającego, jego  dostawców i 
podwykonawców. Dostawa/wykonanie usługi w konkretnym terminie uzależnione są od braku 
zakłóceo w łaocuchu dostaw, procesach produkcyjnych i logistycznych. Analogiczna sytuacja 
dotyczy innych wykonawców starających się o zamówienie.  

Odpowiedz:  Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Wpływ okoliczności związanych z 
wystąpieniem COVID-19 został kompleksowo uregulowany w art. 15r ustawy 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 
(Dz. U. 2020 poz. 374 z późn. zm., dalej: Specustawa koronawirusowa). 
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