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Znak sprawy: DAM.230/0082/2021/CSK 

Dostawa sprzętu medycznego związanego z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii wywołanej 

zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 – Aparat ultrasonograficzny do wykonywania badania 

przyłóżkowego oraz procedur w oddziałach zewnętrznych – 1 sztuka  

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na pytania: 

Pytanie nr 1, dotyczy wzoru umowy  
Czy z uwagi na niemożliwy do przewidzenia rozwój zagrożenia epidemicznego 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 i/lub szkoleniem? 

 
Odp. Zamawiający w uwagi na dofinasowanie zamówienia nie ma możliwości wydłużenia terminu  

realizacji przedmiotu zamówienia 
 
Pytanie nr 2, dotyczy wzoru umowy  
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. Z uwagi na wysokie ryzyko opóźnienia 
terminów realizacji zamówień i niemożliwą do przewidzenia dalszą sytuację związaną z 
rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 obecne, bardzo rygorystyczne zapisy umowy w zakresie 
kar mogą spowodować, iż żaden                   z Wykonawców nie zdecyduje się złożyć oferty. 
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany we wzorze umowy. 
 
Odp. Zamawiający wskazuje, że kary umowy zastrzeżone są w przypadku zwłoki, a nie opóźnienia.  
 
Pytanie nr 3, dotyczy wzoru umowy 

Zdajemy sobie sprawę, że zamówienie będzie realizowane z wyłączeniem ustawy z dnia 
11.09.2020 r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 6a ustawy z dnia 02.03.2020 r. o 
szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.  
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Niemniej jednak, mając na uwadze zachowanie równowagi kontraktowej i ryzyk obu stron, 

zwłaszcza w obecnej sytuacji pandemii Covid-19, która niepomiernie zwiększa ryzyka prawne i 
finansowe wykonawców, prosimy o umieszczenie w par. 6 umowy (jako nowy ust. 2, przed obecnym 
ust. 2) łacznego maksymalnego limitu procentowego z tytułu kar umownych - do 30% wartości 
brutto umowy.  

 
Znajduje to tym bardziej uzasadnienie, że takie postanowienia o ograniczeniu odpowiedzialności z 

tytułu kar umownych  są obligatoryjnym elementem w umowach o udzielenie zamówienia 
publicznego zawieranych w reżimie ustawy z dnia 11.09.2020 r. Prawo zamówień publicznych (art. 
436 pkt 3 ww. ustawy PZP); tym bardziej zatem uzasadnione jest umieszczenie takiego zapisu w 
umowach zawieranych poza reżimem ustawy PZP, które to umowy powinny być ukształtowane z 
uwzględnieniem i poszanowaniem interesów i ryzyk obu stron.  

 
Przedmiotowy zapis mógłyby otrzymać następująco: 
 
“Łączna wartość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego nie może przekroczyć 30% 

wartości brutto przedmiotu Umowy określonej w § 2 ust. 1 Umowy.” 
 
Odp. Zamawiający dodaje zapis „Łączna wartość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego 

nie może przekroczyć 30% wartości brutto przedmiotu Umowy określonej w § 2 ust. 1 Umowy” 
w par.6 pkt. 1.6) 

 
Pytanie nr 4, dotyczy wzoru umowy 
Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za 
wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy? 
 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie nr 5, dotyczy wzoru umowy  
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 
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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, (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. 

 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie nr 6, dotyczy wzoru umowy 
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 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 wynagrodzenia określonego w §………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. 
 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 


