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Znak: AE/ZP-27-30/17                                          Tarnów, 2017-06-16 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na  dostawę 

aparatu ultrasonograficznego do echokardiografii 1 sztuka dla Specjalistycznego Szpitala 

im. E. Szczeklika w Tarnowie. 

 

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści: 

 

1. Dotyczy Rozdziału XV SIWZ - 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 nową 

następująca treścią:  „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 nie przekraczającej wynagrodzenia 

określonego w §………umowy.”  

2. Dotyczy Rozdziału XV SIWZ - Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej 

wysokości kar umownych do 10% wartości brutto umowy?  

3. Dotyczy Rozdziału XV SIWZ - Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniżej 

zaproponowanych zmian w umowie 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. 

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;  
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(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, (ii) zastąpienia lub 

zmodyfikowania Produktów w celu uniknięcia naruszenia lub (iii) 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. 

4. Dotyczy SIWZ - Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu 

rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy?   

5. Dotyczy Rozdziału XV SIWZ, punkt 10 oraz Załącznika nr 6, pkt 46 - Zwracamy się z 

prośbą o zmianę zapisu w punkcie 46 Załącznika nr 6 tak, aby był zgodny z zapisami punktu 

10 Rozdziału XV SIWZ – Ogólne warunki umowy: „Wykonawca zobowiązany jest do 

usuwania w ramach rękojmi i gwarancji usterek i wad oraz dokonania naprawy na własny 

koszt w terminie wskazanym przez Zamawiającego - maksymalnie 5 dni roboczych od dnia 

zgłoszenia przez Zamawiającego jeśli usterka, wada lub naprawa nie wymaga sprowadzenia 

części zamiennych z zagranicy i 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego 

jeżeli zaistnieje taka konieczność.” 

6. Dotyczy Rozdziału XV SIWZ, punkt 14 - W naszej opinii zaproponowana kara umowna 

jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1- 0,2 

% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki oraz 10% w przypadku odstąpienia od 

umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W związku z tym proponujemy, aby 

obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu. 

7. Dotyczy Rozdziału XV SIWZ, punkt 19 - Zwracamy się z prośba o usunięcie zapisu z 

punktu 19. Zamawiający ma przewidzianą możliwość odstąpienia od umowy w przypadku 

niewykonania zamówienia. Taki zapis odpowiednio zabezpiecza słuszny interes 

Zamawiającego, podczas gdy proponowana w punkcie 19 konstrukcja wiąże się z 

nadmiernym ryzykiem dla wykonawcy, a tym samym jej pozostawienie będzie skutkować 

odpowiednim podwyższeniem ceny, tak aby objąć to ryzyko. 

 

 

 



_________________________________________________________________________________________________________ 
 
       Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika  33-100 Tarnów  ul.Szpitalna 13  -  administracja@ssz.tar.pl   
 
    www.ssz.tar.pl  -  tel.(014) 63 10 100  -  fax(014) 621 36 37  -  NIP 873-27-14-039  -  REGON 000313408 
 
                                  Bank Spółdzielczy w Rymanowie  91 8636 0005 2001 0008 9164 0001 

 

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 

Ad.1. – Ad.4. i  Ad.7. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach                 

pktXV SIWZ – „Ogólne warunki umowy”.  

Ad.5. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach                 

pkt.46 Załącznika Nr 6 do SIWZ. 

Ad.6. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach                 

pktXV SIWZ – „Ogólne warunki umowy”.  

Zgodnie z zapisem pkt.XV.14 a) i c) SIWZ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne 

w wysokości: 

a) 0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu 

umowy w terminie umownym, z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność,   

c)  10 % wartości umowy brutto z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 

 

 

 

 

 

 


