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Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym na  

Usługi przeglądów technicznych i serwisowania aparatury medycznej na rzecz Szpitala 

Czerniakowskiego Sp. z o.o. (nr sprawy 71/2017) 
 

 

SPROSTOWANIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

 

 

Zamawiający Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. działając na podstawie 38 ust. 2 oraz ust. 4 

ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonał zmiany udzielonych w dniu 18.10.2017roku 

odpowiedzi w zakresie pytania nr 10, które brzmiało: 

 

Pytanie 10: dotyczy projektu umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy zapisów dotyczących Prawa własności 

intelektualnej i przemysłowej: 

a. W przypadku wymiany części zamiennych  

(1) w razie wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem przeciwko Zamawiającemu, że wymieniona 

część narusza prawa własności intelektualnej lub przemysłowej, Zamawiający niezwłocznie 

zawiadomi Wykonawcę o tym roszczeniu oraz udzieli Wykonawcy pełnych i kompletnych informacji 

na ten temat, a także umożliwi pełny wgląd w dokumentację związana z tym roszczeniem. 

(2) w razie zaistnienia roszczenia osoby trzeciej, o którym mowa powyżej w pkt. (1) Zamawiający                  

i Wykonawca przystąpią do wzajemnych konsultacji co do zakresu i trybu podjęcia środków prawem 

przewidzianych względem roszczenia osoby trzeciej. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia                   

w terminie 7 dni od rozpoczęcia konsultacji w tym zakresie, obowiązywać będzie tryb opisany poniżej 

w pkt. (3). 

(3) Zamawiający przekaże Wykonawcy wyłączną kontrolę nad postępowaniem w sprawie roszczenia 

oraz będzie świadczył na rzecz Wykonawcy wszelką możliwą pomoc jeśli Wykonawca tego zażąda.  

b. W przypadku uznania roszczenia osoby trzeciej za zasadne Wykonawca będzie miał prawo, wedle 

własnego wyboru, do  

(i) zapewnienia Zamawiającemu prawa do dalszego korzystania z wymienionej części  

(ii) zastąpienia lub zmodyfikowania wymienionej części w celu uniknięcia naruszenia lub  

(iii) zapłaty odszkodowania w wysokości zasądzonej prawomocnym wyrokiem sądu i nie 

przekraczającej trzykrotności wartości brutto umowy.   

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych przez Wykonawcę 

zapisów i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
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W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 4 do SIWZ w tym zakresie 

usuwając zapisy § 3 ust. 21 pkt 1-3 oraz ust. 22 pkt. 1-3 Projektu umowy. 

 

W związku ze sprostowaniem  odpowiedzi na pytanie nr 10, Zamawiający dokonał stosownej 

zmiany w załączniku nr 4 poprzez wykreślenie zapisów dotyczących prawa własności 

intelektualnej i przemysłowej,  

 

Zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ - ,,Projekt umowy” znajduje się do pobrania na 

stronie internetowej Zamawiającego  (www.szpitalczerniakowski.waw.pl) 

 

 

Z poważaniem 

 

Prezes Zarządu Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. 

/-/ 

Elżbieta Makulska- Gertruda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: Kinga Niedźwiecka-Reszczyk 

http://www.szpitalczerniakowski.waw.pl/

