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         Świętochłowice, 07.10.2014 r. 

 

Dotyczy: Konkursu ofert na przeglądy techniczne tomografu komputerowego Somatom Emotion 

Duo, znak 121/ZA/14 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. udziela odpowiedzi na następujące pytania: 

 

Pytanie 1. 

Wzór umowy par 2 ust 3 

Prosimy, tytułem doprecyzowania o zmianę z "szacunkowa wartość umowy ..." na "Wartość umowy 

..." 

 

Odp. Zgodnie z zapisami szczegółowych warunków konkursu ofert. 

 

 

Pytanie 2. 

Wzór umowy par 2 ust 4 

Prosimy o zmianę „najwyższej staranności” na „należytą staranność”, która jest starannością 

wymagana zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego (art. 355 kc) 

Odp. Zgodnie z zapisami szczegółowych warunków konkursu ofert. 

 

 

Pytanie 3. 

Wzór umowy par 3 ust 1 

Prosimy, celem doprecyzowania i uniknięcia późniejszych sporów w tym zakresie o zmianę "5 dni" na 

"5 dni roboczych, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy 

Odp. Zgodnie z zapisami szczegółowych warunków konkursu ofert. 

 

 

Pytanie 4. 

Wzór umowy par 8 ust 1 

Prosimy o usunięcie od słów "Wykonawca oświadcza, iż nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej 

..." do końca ustępu 

Odp. Zgodnie z zapisami szczegółowych warunków konkursu ofert. 

 

Pytanie 5. 

 Wzór umowy par 8 ust 2  
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Prosimy o usunięcie 

Odp. Zgodnie z zapisami szczegółowych warunków konkursu ofert. 

 

 

Pytanie 6. 

Wzór umowy par 8 ust 3 i ust 4 

Prosimy o dopisanie "z zastrzeżeniem ust 5" i wprowadzenie ust 5 o treści: 

"Wykonawca ponosi odpowiedzialność bez ograniczeń umownych w zakresie w jakim bezwzględnie 

obowiązujące przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności 

odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza 

WYKONAWCY, niezależnie od podstawy prawnej dochodzonego roszczenia, wynikająca z realizacji 

umowy lub mająca z nią związek (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy 

netto o której mowa w par 2 ust 3. W przypadku uszkodzenia nośnika informacji odpowiedzialność nie 

obejmuje pokrycia kosztów odtworzenia utraconych danych. WYKONAWCA nie ponosi 

odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę 

możliwości użytkowania, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone 

przez ZAMAWIAJĄCEGO swoim kontrahentom oraz inne szkody o podobnym charakterze" 

Odp. Zgodnie z zapisami szczegółowych warunków konkursu ofert. 
 


