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Odpowiedzi na pytania 

 

Zamawiający – Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa –

udziela odpowiedzi na pytania wykonawców do treści wymagań dotyczących Zaproszenia do 

składania ofert cenowych na rozbudowę i rozszerzenie posiadanego przez użytkownika cyfrowego 

systemu archiwizacji i analizy obrazów echokardiograficznych Xcelera (DSK UCK WUM – 

Z/802/85/0830/18), do najnowszej wersji oprogramowania umożliwiającego archiwizację, 

przeglądanie danych obrazowych z innych urządzeń, z możliwością wykonywania pomiarów i 

raportów. 

 

 
 

Pytanie nr 1 odnośnie Załącznika nr 2, Formularz wymaganych warunków technicznych, punkt 

15. 

Prosimy o rezygnację z funkcjonalności modułu importu do systemu dokumentów PDF (Adobe 

Portable Document Format). Tego typu funkcjonalność nie była wykorzystywana w dotychczasowym 

systemie Xcelera i nie będzie automatycznie przeniesiona do zaktualizowanego systemu. 

W związku z powyższym wymóg dostarczenia takiej funkcjonalności znacznie podroży finalną ofertę 

bez wyraźnych korzyści diagnostycznych dla Zamawiającego. 

 

Odpowiedz 1: 

Zamawiający dokonuje wykreślenia punktu 15 Załącznika nr 2, Formularz wymaganych warunków 

technicznych  

 

Pytanie nr 2 – Dotyczy wzoru umowy: 
Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar 

umownych do 10% wartości brutto umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli 

potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go 

w treści oferty. 

 

Odpowiedz 2: 

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.  

 

Pytanie nr 3 - Dotyczy wzoru umowy: 

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za 

wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy? 
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Odpowiedz 3: 

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.  

 

Pytanie nr 4 - Dotyczy wzoru umowy: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniżej zaproponowanych zmian w umowie 

odnoście 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; 

(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. 

 

Odpowiedz 4: 

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.  

 

 

Pytanie nr 5 - Dotyczy wzoru umowy: 
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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. 

 

Odpowiedz 5: 

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.  

 

 

Miejsce i sposób złożenia ofert pozostają bez zmian. 

 


