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WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym– z możliwością negocjowania 
treści ofert w celu ich ulepszenia,  zgodnie z  art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Ustawy PZP którego 
przedmiotem jest: „Świadczenie usług w zakresie przeglądów sprzętu medycznego i aparatury medycznej SPZOZ 
Opolskie Centrum Onkologii  w Opolu” nr postępowania: FAZ.2800.62.2022-TP. 
 
Działając w oparciu o art. 284 oraz art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U 
2022 poz. 1710) Zamawiający udziela wyjaśnień oraz dokonuje modyfikacji Załącznika nr 2 – Projekt Umowy. 
 

Pytanie I 
Pytanie 1: 
Zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie, czy Zamawiający zgodzi się, aby przegląd materacy grzewczych z Zadania nr 
9 był wykonany w siedzibie Wykonawcy, tak jak jest to dopuszczone w przypadku napraw pogwarancyjnych (załącznik 
nr 1 pkt 7). 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami SWZ przeglądy techniczne powinny być wykonywane 
w siedzibie Zamawiającego.  
  

Pytanie 2: Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o usunięcie lub zmianę zapisu w w/w punktach SWZ                   
i Umowy dotyczącego wymogu zatrudniania przez Wykonawcę na umowę o pracę osób wykonujących czynności w 
zakresie prowadzonego postępowania, gdyż prace te mogą także realizować osoby, które są zatrudnione przez 
Wykonawcę na podstawie umowy cywilnoprawnej, jako zasób własny firmy. 

Zmodyfikowany zapis może mieć następujące brzmienie: ,,Zamawiający informuje, że Wykonawca może przy 
realizacji zamówienia posługiwać się zarówno pracownikami zatrudnionymi na umowę o pracę, jak i osobami 
zatrudnionymi przez niego na podstawie umów cywilnoprawnych, rozumianych jak zasób własny firmy." 

Uzasadniając - z aktualnego brzmienia w/w zapisów SWZ i Umowy wynika, że Wykonawca, przy wykonywaniu 
czynności w zakresie prowadzonego postępowania, musi posłużyć się wyłącznie osobami zatrudnionymi przez niego na 
podstawie umowy o pracę.  
W naszej ocenie jest to wymóg nieuprawniony w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ charakter obowiązków osób, 
które mają bezpośrednio wykonywać usługi serwisowania, znacząco odbiega od rodzaju stosunku prawnego, jaki łączy 
pracodawcę i pracownika na podstawie Kodeksu pracy. Zgodnie z art. 95 ust. 1 Ustawy PZP „Zamawiający określa w 
ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania związane z 
realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób 
wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych 
czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495).” Oznacza to, że zamieszczenie w SWZ i Umowie tego wymogu jest 
obowiązkowe pod warunkiem, że czynności będą miały w istocie pracowniczy charakter. 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu: „zatrudnienie na podstawie stosunku pracy dotyczy 
osób, które wykonują wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie 
tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Zgodnie z tym 
przepisem przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na 
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rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Pracodawca zaś 
zatrudnia pracownika za wynagrodzeniem. Przy czym o tym, czy strony istotnie nawiązały umowę o pracę, nie decyduje 
formalne zawarcie (podpisanie) umowy nazwanej umową o pracę oraz przedłożenie innych związanych z tym 
dokumentów, lecz faktyczne i rzeczywiste realizowanie na jej podstawie elementów charakterystycznych dla stosunku 
pracy (tak m.in. Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 2 sierpnia 2016 r., sygn. III AUa 235/16). 

Innymi słowy, elementami decydującymi o tym, czy dane czynności można zakwalifikować jako wykonywane w 
ramach umowy o pracę są (występujące łącznie): osobiste świadczenie pracy w sposób ciągły, podporządkowanie 
przełożonemu nadzorującemu wykonywane prace, wykonywanie pracy na stanowisku wskazanym przez pracodawcę                
i w czasie wskazanym przez pracodawcę.  
Zatem, w przypadku ustalenia, że w łączącym strony stosunku prawnym występowały elementy obce stosunkowi pracy 
(np. osobiste świadczenie pracy w sposób ciągły, brak podporządkowania), nie jest możliwa jego kwalifikacja do 
stosunku pracy. 

Wykonywanie czynności z zakresu serwisu sprzętu i urządzeń medycznych nie odpowiada definicji stosunku 
pracy ponieważ: 
- serwisantów cechuje wysoki stopień samodzielności i niezależności (brak podporządkowania - podstawowego 
elementu stosunku pracy); 
- od osób wykonujących te usługi oczekuje się osiągnięcia określonego rezultatu, a nie wyłącznie starannego działania 
przy wykonywaniu powierzonych czynności; 
- czas wykonywania czynności wynika z okoliczności umowy z Zamawiającym oraz dyspozycyjności serwisanta (czas 
nie jest określany przez wykonawcę, praca nie jest świadczona w sposób ciągły - brak podstawowej cechy stosunku 
pracy). Czas, w jakim pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy, określa szczegółowo art. 129. § 1. Kodeksu 
pracy. Zgodnie z zapisanymi w nim przepisami przeciętny czas pracy wynosi 8 godzin na dobę w przeciętnie 5-dniowym 
tygodniu pracy. Przeprowadzenie prac serwisowych u Zamawiającego, to świadczenie pracy przez serwisanta najwyżej 
kilka razy w okresie zawartej umowy, a nie praca codzienna przez 5 dni w tygodniu.  

W związku z powyższym, pracę wykonywaną przez serwisantów sprzętu i urządzeń medycznych należałoby 
porównać raczej do pracy wykonywanej np.: przez prawników, doradców (czyli bez określonych ram czasowych), a nie 
do pracy np.: osób sprzątających, które wykonują pracę w określonych ramach czasowych co do dnia i godziny. 
Dodatkowo pracownik świadczący prace na podstawie umowy cywilno-prawnej, jako zasób własny pracodawcy, jest tak 
samo traktowany jak pracownik zatrudniony na umowę o pracę. 
Z powyższego wynika, że wykonanie usług określonych przez Zamawiającego w prowadzonym postępowaniu, będzie 
zawierało elementy obce stosunkowi pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy. 
Odpowiedź: Zamawiający precyzuje że zapis ten dotyczy osób które wyłącznie realizują czynności w trybie art. 22 § 1 
Kodeksu pracy. Oceny tego wymogu dokonuje Wykonawca.  
 
Pytanie 3: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o uzupełnienie Umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie 
faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego 
PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje Załącznik nr 2 do SWZ – Projekt Umowy, poprzez dodanie do §6 
ust. 10. 
 
Pytanie 4: Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 10 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana 
była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany 
odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na 
korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami SWZ i Projektem Umowy. 
 
Pytanie II 
 
Pytanie 1:  
Dot. SWZ / Umowa / Opis przedmiotu zamówienia  
Prosimy o wprowadzenie do Umowy poniższego lub równoważnego zapisu:  
„ W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie w stanie dokonać naprawy aparatu starszego niż 10 lat z powodu braku 
części zamiennych, z uwagi na określony przez producenta okres zakończenia gwarantowanej dostępności części 
zamiennych dla aparatów (co zostanie udokumentowane przez Wykonawcę), nie będzie rodziło to jakiejkolwiek 
odpowiedzialności cywilnoprawnej z jego strony, postanowień o karach umownych określonych w SIWZ.”  
Wniosek motywujemy faktem, iż w przypadku braku dostępności części zamiennych przedstawienie kosztorysu naprawy 
i ewentualna naprawa uszkodzonej aparatury może okazać się niemożliwa i nie jest to zawinione przez Wykonawcę. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami SWZ i Projektem Umowy.  
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Pytanie 2:  
Dot. zadanie 16  
Wnioskujemy o podanie typów urządzeń i numerów seryjnych wszystkich diatermii w pakiecie nr 16. 
Odpowiedź: Zamawiający podaje kolejno : 
ERBE s/n 11491781  VIO 
ERBE s/n 11343535  VIO 
ERBE s/n 11440364  VIO 
ERBE s/n C-1154  APC 300 
ERBE s/n 10128-071/F1507 ICC300 
FORCE TRIAD s/n  T8K9349E000181 
FORCE TRIAD s/n  T4I4294BEX 
FORCE TRIAD s/n  T9313602E VL001607 
LIGASURE-8 s/n   L6D 12432V 
 
Pytanie 3:  
Dot. zadanie 16  
Wnioskujemy o wyłącznie z zadania nr 16 aparatury firmy Erbe (tj. poz. 1 i 3) tworząc dla nich oddzielne zadanie. 
Zmiana umożliwi przedstawienie oferty przez serwis autoryzowany. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami SWZ. 
 
Pytanie 4:  
Dot. SWZ pkt.VIII 1.2 – zadanie 16 (lub zadanie z diatermiami Erbe po wyłączeniu)  
Z uwagi na inwazyjność diatermii elektrochirurgicznych wnioskujemy o objęcie zadania nr 16 (lub zadania z diatermiami 
Erbe po wyłączeniu) wymogiem dysponowania personelem posiadającym kwalifikacje do wykonania serwisu 
technicznego, potwierdzone dokumentem wydanym przez producenta urządzenia lub jego uprawnionego 
przedstawiciela (analogicznie jak dla zadania 3, 6, 7, 20, 33 i 35).  
Wnioskowana zmiana zagwarantuje Zamawiającemu wybór Wykonawcy gwarantującego prawidłowe wykonanie usługi. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami SWZ.  
 
Pytanie III 
Pytanie 1: Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisów zawartych w § 3 ust. 11 na ,, W przypadku awarii 
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego jej usunięcia przy zachowaniu zasad należytej staranności w terminie 
do 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia jeśli naprawa nie wymaga użycia części zamiennych. W przypadku gdy do 
naprawy konieczne jest użycie części zamiennych, Wykonawca zobowiązany jest do jej wykonania przy zachowaniu 
zasad należytej staranności w terminie do 5 dni roboczych od dnia akceptacji kosztorysu naprawy.” ? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów i modyfikuje Załącznik nr 2 do SWZ - Projekt Umowy. 
 
Pytanie 2: Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę terminu zapłaty opisanego w § 6 ust. 7 z 60 na 30 dni? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu zapłaty opisanego w § 6 ust. 7 z 60 na 30 dni. W związku    
z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 2 do SWZ – Projektu Umowy i Załączniku nr 3 do SWZ – 
Formularz Oferty. 
 
Pytanie 3: Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający zgodzi się na zmianę wysokości kary opisanej w §10 
ust. 1 pkt 1.1 z 200zł na 100 zł za każdy dzień opóźnienia?  
Odpowiedź: Brak zgody. Zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje zapisu Załącznika nr 2 – Projektu Umowy dot. kar 
umownych opisanego w §10 ust. 1 pkt 1.1 z 200zł na 150 zł za każdy dzień opóźnienia. 
 
Pytanie 4: Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający zgodzi się na zmianę wysokości kary opisanej 
w §10 ust. 1 pkt 1.2 z 200zł na 100 zł za każdy dzień opóźnienia? 
Odpowiedź: Brak zgody. Zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje zapisu Załącznika nr 2 – Projektu Umowy dot. kar 
umownych opisanego w §10 ust. 1 pkt 1.2 z 200zł na 150 zł za każdy dzień opóźnienia. 
 
Pytanie 5: Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający zgodzi się na zmianę wysokości kary opisanej 
w §10 ust. 1 pkt 1.5 z 100zł za każdą godzinę opóźnienia na 100 zł za każdy dzień opóźnienia? 
Odpowiedź: Brak zgody. Zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje zapisu Załącznika nr 2 – Projektu Umowy dot. kar 
umownych opisanego w §10 ust. 1 pkt 1.5 z 100zł za każdą godzinę opóźnienia na 50 zł za każdą godzinę opóźnienia. 
 
Pytanie 6: Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisów zawartych w §11 ust. 1 pkt f) na ,,w przypadku 
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trzykrotnego nie wykonania przeglądu w terminie określonym Umową”? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami SWZ i  Projektu Umowy 
 
Pytanie 7: W punkcie 17 Zamawiający zawarł aparaty do znieczulania wraz z osprzętem w zadaniu nr 33, 
natomiast w pkt. 16 zakres konserwacji dla tych samych urządzeń widnieje pod zadaniem nr 31. Czy zamawiający 
dokona poprawek w celu prawidłowej identyfikacji zakresu konserwacji dla 
danego zadania? 
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje poprawy omyłki pisarskiej w Załączniku nr 1 do SWZ – Szczegółowy Opis 
Przedmiotu Zamówienia pkt. 16, zmieniając numerację zadania z 31 na zdanie 33, którego dotyczy zakres konserwacji.  
 
Pytanie 8: W zadaniu 33 w pozycji 8 tabeli, Zamawiający zawarł kardiomonitory Infinity Delta. Producent 
wyznaczył 24 miesięczny interwał przeglądów dla tych urządzeń. Według naszej wiedzy ostatni przegląd tych urządzeń 
wykonany był we październik 2021r zatem zgodnie z wytycznymi producenta kolejny przegląd należy wykonać po 
upływie 24 miesięcy (październik 2023). W związku z powyższym nie ma konieczności wykonania przeglądu tych 
urządzeń w terminie październik 2022r. Czy zamawiający zgodzi się wykreślić ww. urządzenia z zadania nr 33? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie poz.8 Zadania nr 33 z zakresu urządzeń objętych usługą 
serwisową. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 1 do SWZ. 
 
Pytanie IV 
Pytanie 1:  
Czy ze względu na specjalistyczny charakter sprzętu którego dotyczy usługa przeglądu oraz fakt, że części 
produkowane są pod zamówienie i mogą znajdować się w magazynie zewnętrznym poza granicami kraju, a także 
obecną sytuację wynikającą z pandemii COVID-19 i WOJNY oraz światową sytuację na rynku sprzętu medycznego przy 
zakłóconym obecnie łańcuchu dostaw komponentów produkcyjnych, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu 
wykonania usługi dla pakietu nr 6 do 14 dni roboczych?  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami SWZ termin ten określony jest jako kryterium oceny    
w postępowaniu i wynosi maksymalnie 10 dni.  
 
Pytanie 2: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmniejszenie kar umownych zapisanych we wzorze umowy na 
następujące:  
§ 10  
KARY UMOWNE  
1. Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia Wykonawcy kar umownych z następujących tytułów :1.1 za opóźnienie 
w realizacji przedmiotu umowy zgodnie z terminami określonych umową i załącznikami do niej z zastrzeżeniem ust.1.2              
i 1.5,1.4, 1.7, – powstałe z wyłącznej winy Wykonawcy, w wysokości 100zł za każdy dzień opóźnienia,  
1.2 za opóźnienie w usunięciu wad lub nieprawidłowości stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi – 
w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia powstałego z wyłącznej winy 
Wykonawcy liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub nieprawidłowości z zastrzeżeniem ust. 1.1, 1.4, 1.5, 
1.7,  
 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie III, Pytanie 3 i Pytanie 4. 
 
1.3 za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązania przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego §6 ust. 1 niniejszej umowy. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami SWZ i Projektem Umowy. 
 
Pytanie 3:  
1.4 w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca nie realizuje obowiązków wynikających z niniejszej 
umowy zgodnie z umową i załącznikami do niej, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę, wzywając go do 
prawidłowego wykonania Umowy lub podjęcia realizacji zaniechanych obowiązków w terminie wskazanym w wezwaniu , 
a w przypadku niedotrzymania terminu wskazanego w wezwaniu, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną              
w wysokości określonej przez Zamawiającego do 5% wartości wynagrodzenia brutto, o których mowa w § 6 ust. 1 
Umowy, za każde naruszenie, uchybienie lub zaniechanie, a ponadto Zamawiający może rozwiązać umowę lub 
odstąpić                       w całości lub części od umowy z winy Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 
1.7,1.8, 1.9,  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji Załącznika nr 2 – Projektu Umowy.  
 
Pytanie 4:  
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1.5 za opóźnienie w usunięciu awarii – 100 zł za każdy dzień opóźnienia, powstałego z wyłącznej winy Wykonawcy. 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie III, Pytanie 5. 
Pytanie V 
Pytanie 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania nr 26 poz. nr 6 łóżek szpitalnych z wyposażeniem 
do osobnego pakietu celem umożliwienia przystąpienia większej ilości oferentów do procedury przetargowej i uzyskania 
korzystniejszej oferty cenowej? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami SWZ. 

Pytanie VI 
Pytanie 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w./w. pozycji tj. kardiomonitory serii BSM i PVM prod. Nihon 
Kohden i utworzenie osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie większej ilości ofert? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami SWZ.  
 
Pytanie 2: Interwał wymiany akumulatorów w  kardiomonitorach nie jest jednoznaczny. Producent przewiduje 
użytkowanie akumulatora przez w przybliżeniu 200 cykli rozładowania / ładowania lub jeden rok, w zależności od tego 
co nastąpi wcześniej. Z kolei w kardiomonitorach  z serii PVM akumulator należy wymieniać na nowy co rok. Czy z 
uwagi na tę rozbieżności Zamawiający wyrazi zgodę na wymianę akumulatorów po wykonaniu usługi 
przeglądów na osobne zlecenie po ustaleniu terminu konieczności wymiany?  
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga wyceny przeglądu wraz z wymią akumulatora. 
Zgodnie z SWZ wszystkie zużyte lub uszkodzone elementy urządzenia nie objęte wymianą zgodnie z przeglądem 
skalkulowanym przez Wykonawcę  ramach oferty, będą wymieniane na podstawie protokołu przeglądu technicznego                    
i akceptacji kosztów przez Zamawiającego. 
 
Pytanie 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie przeglądów w./w. pozycji tj. kardiomonitorów prod. Nihon 
Kohden podczas jednego przyjazdu serwisanta do siedziby Zamawiającego ? Uśrednienie dat tych przeglądów pozwoli 
na zredukowanie ceny oferty o koszt dojazdu.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie VII 

Pytanie 1: Wnosimy o modyfikację warunku udziału w postępowaniu dotyczącego dysponowania personelem 
przeszkolonym przez producenta urządzenia lub jego uprawnionego przedstawiciela, opisanego w Rozdziale VIII pkt 1 
ppkt 2 SWZ, z uwagi na jego niezgodność w obecnym kształcie z przepisami Prawa zamówień publicznych. 

Wskazujemy, że zgodnie z art. 112 ust. 1 PZP zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w sposób 
proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania 
zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. Jednocześnie, zgodnie z art. 16 pkt 1) 
PZP, zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający 
zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. 

W odniesieniu do powyższego wskazujemy, że wymóg, aby osoby skierowane do realizacji zamówienia były 
przeszkolone jedynie przez producenta sprzętu z jednej strony pozostaje bez związku dla oceny zdolności do 
wykonania zamówienia (szkolenie wyłącznie przez producenta nie warunkuje możliwości należytego wykonania 
zamówienia), a z drugiej utrudniający uczciwą konkurencję w postępowaniu (w praktyce to producent będzie decydował 
o tym, kto będzie mógł wykonywać zamówienie, przeprowadzając wobec inżynierów, lub nie, wymagane szkolenia).  

Taki tok rozumowania przedstawiła również Krajowa Izba Odwoławcza w sprawie, w której rozpatrywany był 
analogiczny warunek udziału w postępowaniu, tj. w wyroku z 4 października 2019 roku, sygn. akt KIO 1859/19.                      
W cytowanym orzeczeniu Izba potwierdziła, iż w sytuacji, gdy na rynku funkcjonuje kilku wykonawców serwisujących z 
powodzeniem aparaty medyczne danego producenta (a taka sytuacja ma miejsce w odniesieniu do niniejszego 
zamówienia), to wymóg posiadania certyfikatów wystawionych przez wytwórcę aparatu może stanowić 
bezzasadne ograniczenie konkurencji w postepowaniu. Ponadto Izba wskazała, iż ówcześnie obowiązujący art. 90 
ust 4 poprzedniej ustawy o wyrobach medycznych nie stanowi ograniczenia w serwisowaniu urządzeń 
medycznych jedynie do podmiotów autoryzowanych. Orzeczenie to zachowuje aktualność w obecnym stanie 
prawnym – także nowa ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych, która obowiązuje od 26 maja 
2022 r. nie przewiduje konieczności serwisowania sprzętu wyłącznie przez podmioty autoryzowane. Co więcej, 
wymogi dotyczące prawidłowego dostarczenia, instalacji, utrzymania i używania wyrobów, w tym wyrobów 
wykorzystywanych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą określone zostały w art. 63 ustawy z dnia 7 
kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych i nie zawierają one nawet wymogów dotyczących wykazu podmiotów 
upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności z zakresu 
serwisowania wyrobów medycznych. Podobny wymóg nie wynika również z Rozporządzenia (UE) 2017/745, które to 
ustanawia bezpośrednio obowiązujące na terenie Polski zasady prawne dla wyrobów medycznych.  
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Jednocześnie wskazujemy, że w przypadku, gdy Zamawiający (co zrozumiałe) chce mieć pewność, iż przedmiot 
zamówienia będzie realizowany przez wykonawcę zapewniającego najwyższą jakość usług, możliwe jest 
dopuszczenie certyfikowania osób skierowanych do realizacji zamówienia przez podmioty niezależne od 
producenta, mające doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju szkoleń, z jednoczesnym określeniem zakresu 
wymaganego szkolenia, czasu jego trwania, programu czy wreszcie konieczności odnawiania go w trakcie 
realizacji umowy.  

W konsekwencji, prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający w trosce o zachowanie zasad konkurencji oraz prawidłowe 
wykonanie zamówienia, dopuści do udziału w przetargu Wykonawców zatrudniających inżynierów serwisu, 
posiadających odpowiednie przeszkolenie w zakresie serwisowania tomografów produkcji GE potwierdzone imiennymi 
certyfikatami wydanymi przez firmy szkoleniowe niezależne od producenta, jednak szkolącymi od wielu lat w Europie 
inżynierów w zakresie obsługi aparatury medycznej, jak również posiadających doświadczenie od co najmniej 2 lat                  
w serwisie urządzeń medycznych. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ pkt. 1, ppkt. 2.  
 
Pytanie VIII 
Pytanie 1: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o sprawdzenie czy w §3 ust.7 projektu umowy nie doszło do 
omyłki pisarskiej.   
„Wykonawca zobowiązuje się do posiadania w okresie obowiązywania niniejszej umowy potwierdzającej zawarcie 
umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności z rozszerzeniem o wadliwy 
produkt na zakres objęty umową, na kwotę nie mniejszą aniżeli 100.000,00 zł na jedno zdarzenie, którą przedstawi na 
żądanie Zamawiającego”. 
W związku z tym prosimy o dodanie takiego zapisu w projekcie umowy. 
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje poprawienia omyłki pisarskiej, zgodnie z Projektem Umowy po modyfikacji.  
 
Pytanie 2: Prosimy o usunięcie w/w zapisów projektu umowy, ponieważ przedmiotem postepowania są 
przeglądy i konserwacja, więc zapis o wykonaniu napraw wydaje się bezzasadny. Zamawiający 
może zlecić wykonanie naprawy innej firmie, której oferta cenowa jest korzystniejsza.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami Projektu Umowy. 
 
Pytanie 3: Prosimy Zmawiającego o wyrażenie zgody na nie podpisywanie umowy powierzenia danych osobowych, 
ponieważ nasi Aplikanci podczas przeglądu nie mają dostępu do danych osobowych pacjentów. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z zapisami SWZ. 
 
Pytanie 4: Prosimy o usunięcie w/w zapisów projektu umowy, ponieważ przedmiotem postepowania są przeglądy                    
i konserwacja, więc zapis o wykonaniu napraw wydaje się bezzasadny. Zamawiający może zlecić wykonanie naprawy 
innej firmie, której oferta cenowa jest korzystniejsza. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z zapisami SWZ i Projektem Umowy.  
 
Pytanie 5: Prosimy Zamawiającego o zrezygnowanie z wymogu udostępniania faktur zakupu dla pakietu 13. Kontrakt z 
producentem uniemożliwia nam ujawnianie cen zakupu osobom trzecim, a ponadto faktura zakupu zawiera informacje, 
które stanowią tajemnicę handlową przedsiębiorstwa. W związku z powyższym, negatywna odpowiedź 
Zamawiającego uniemożliwi nam złożenie oferty.  
Odpowiedź: Brak zgody. Zgodnie z SWZ i Umową. Zamawiający określił sposób rozliczenia zakupu części zamiennych 
nie objętych przeglądem,  w sposób pozwalający na weryfikację cen proponowanych przez Wykonawcę w przypadku 
zlecenia wykonania dodatkowych napraw temu Wykonawcy, nie objętych przeglądem.  
 
Pytanie 6: Prosimy o usunięcie w/w zapisów projektu umowy, ponieważ przedmiotem postepowania są przeglądy                    
i konserwacja, więc zapis o wykonaniu napraw wydaje się bezzasadny. Zamawiający może zlecić wykonanie naprawy 
innej firmie, której oferta cenowa jest korzystniejsza. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z zapisami SWZ i Projektem Umowy.  
 
Pytanie 7: Prosimy Zamawiającego o obniżenie kary umownej do 100zł za każdy kolejny dzień zwłoki                                      
w realizacji przedmiotu umowy. Kary umowne mają na celu zmobilizowanie Wykonawcy do prawidłowego wykonania 
umowy, a nie do zniechęcenia do udziału w postępowaniu.  
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie III, Pytanie 3, Pytanie 4.  
 
Pytanie IX 
Pytanie 1: Zwracamy się z prośbą aby wymóg posiadania odpowiednich kwalifikacji przez personel oddelegowany do 
wykonania serwisu technicznego, potwierdzony dokumentem wydanym przez producenta urządzenia lub jego 
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uprawnionego przedstawiciela dotyczył również zadania 34. Wyjaśniamy, że aparaty RTG emitują promieniowanie 
jonizujące, które jest niebezpieczne dla pacjenta i operatora, a w szczególności aparaty śródzabiegowe RTG gdzie 
operator w trakcie zabiegu jest stale narażony na działanie promieniowania jonizującego. 
Dlatego zgodnie z zaleceniami producenta oraz wymaganiami Ustawy o Wyrobach Medycznych wskazane jest aby 
Wykonawca dysponował osobami przeszkolonymi przez producenta danego aparatu.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami SWZ. 
Dotyczy OPZ pkt 3 
 
Pytanie 2: Na podstawie wymagań stawianych przez Zamawiającego w w/w punkcie dotyczących  między innymi 
kalibracji urządzeń zgodnie z zaleceniami określonymi przez producenta aparatu, informujemy, że aby móc usunąć, np. 
bad pixele, które mają ogromny wpływ na jakość obrazowania, trzeba posiadać odpowiednie klucze serwisowe, 
dedykowane imiennie wykwalifikowanemu personelowi po ukończonym szkoleniu u producenta aparatu. Bez w/w kluczy 
serwisowych nie ma możliwości wykonania prawidłowej kalibracji urządzenia w trakcie procedury przeglądu. Źle 
przeprowadzony przegląd techniczny może narazić pacjenta jak i użytkownika na błędną interpretację obrazu i co za 
tym idzie doprowadzić do tak zwanego incydentu medycznego. Dopuszczając serwisowanie sprzętu medycznego 
nieodpowiednim firmom odpowiedzialność oraz wszelkie konsekwencje spadają na osoby podejmujące decyzję o 
wyborze czyli Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. 
Dotyczy OPZ pkt 4 
 
Pytanie 3: Skoro przeglądy muszą być dokonywane zgodnie z aktualnymi wytycznymi określonymi przez producenta 
danego sprzętu medycznego w dokumentacji technicznej oraz wymaganiami rozdziału 11 „Używanie i utrzymanie 
wyrobów” ustawy z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych, tym samym rozumiemy, że zgodnie z wymaganiami 
producenta (instrukcja obsługi aparatu) osoby wykonujące przeglądy muszą być przeszkolone przez producenta  
w innym przypadku osoba wykonująca przegląd nie może poświadczyć, że przegląd został wykonany zgodnie                       
z wytycznymi producenta. 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. 
 
Pytanie 4: Celem zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta oraz jakości usług medycznych zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz ustawą o wyrobach medycznych, zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że dowodem na wymagane 
prawem uprawnienia zezwalające na realizację przedmiotu umowy będą certyfikaty ze szkoleń odbytych przez 
inżynierów serwisu  organizowanych przez producenta aparatu lub autoryzowanego przedstawiciela. 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. 
 
Pytanie 5: Zwracamy się z prośbą o skrócenie okresu oczekiwania na płatność do 30 dni od dnia daty otrzymania 
faktury VAT.  
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie III, Pytanie 2. 
 
Pytanie 6: Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary umownej w w/w punktach do wysokości 100 zł za każdy dzień 
opóźnienia. 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie III, Pytanie 3, Pytanie 4. 
 
Pytanie 7: Mając na uwadze tzw. równe traktowanie obu Stron, a w tym przypadku zabezpieczenie interesów także 
Wykonawcy, prosimy o określenie również kary dla Zamawiającego z tytułu odstąpienia od umowy przez Strony,                    
z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność. Zwracamy się z prośbą o zastosowanie kary 10% wartości 
umowy brutto w przypadku kary zarówno dla Wykonawcy jak i Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami Projektu Umowy.  
 
Pytanie 8: Zwracamy się z prośbą aby kara w wysokości 100 zł za opóźnienie w usunięciu awarii dotyczyła dni, a nie 
godzin. Zwracamy uwagę, że kara powinna mieć charakter jedynie dyscyplinujący. 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie III, Pytanie 5. 
 
Pytanie 9: Zwracamy się z prośbą o drobną modyfikację zapisów w w/w punkcie, proponujemy: W przypadku 
naruszenia niniejszej umowy, przepisów RODO i innych ustaw obowiązujących w tym zakresie z winy Przetwarzającego 
w następstwie czego Powierzający lub osoby działające w imieniu Powierzającego, zostaną zobowiązane do wypłaty 
odszkodowania, zapłaty grzywny lub w inny sposób poniosą odpowiedzialność Przetwarzający zobowiązany jest 
naprawić szkodę do pełnej wysokości. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami Projektu Umowy. 
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Pytanie X 
Pytanie 1:  
 Zamawiający przewidział wymóg wykonywania czynności objętych przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 10 
przez osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w rozumieniu kodeksu pracy. Należy wskazać, że w przypadku 
tego rodzaju czynności – zasadnym byłoby dopuszczenie przez Zamawiającego również innych form współpracy 
wykonawcy z osobami je wykonującymi, albowiem nie są to czynności charakterystyczne dla stosunku pracy. Tego 
rodzaju usługi świadczone są przez wykwalifikowane osoby, posiadające zaawansowane umiejętności i wiedzę z 
zakresu działania i serwisu sprzętu medycznego. Jednocześnie sposób świadczenia usług przez te osoby 
charakteryzuje się dużą samodzielnością, przejawiającą się m.in. w samodzielnej ocenie stanu technicznego 
serwisowanego lub naprawianego sprzętu oraz w doborze metody rozwiązania problemu zgodnie z posiadaną wiedzą                      
i doświadczeniem oraz instrukcjami producenta.  
Tymczasem dla stosunku pracy w rozumieniu art. 22 kodeksu pracy – charakterystyczna jest podległość służbowa 
przejawiająca się w pozostawaniu przez daną osobę pod kierownictwem pracodawcy. W przypadku usług serwisowania 
lub napraw sprzętu informatycznego/medycznego tego rodzaju zależność między zlecającym usługę a osobą, którą ją 
wykonuje – nie zachodzi. Mamy w tym przypadku do czynienia z usługą wysoce specjalistyczną, wykonywaną przez 
profesjonalistów, którzy co do zasady trudnią się wykonywaniem tylko tego rodzaju prac. Ponadto należy mieć również 
na uwadze, że zdecydowana większość specjalistów z tego zakresu to osoby działające na własny rachunek – 
niepowiązane stosunkiem pracy z żadnym z producentów urządzeń. Potwierdzeniem umiejętności i wiedzy takich osób 
jest uzyskanie przez nich autoryzacji na świadczenie usług serwisowych, napraw sprzętu od ich producenta.  
Również Urząd Zamówień Publicznych w opinii z dnia 3.11.2016 r. dotyczącej art. 29 ust. 3a Pzp z 2004 r. (obecnie art. 
95 ust. 1 Pzp) wskazał, iż niektóre z usług informatycznych – świadczonych przez wysoko wykwalifikowane osoby – 
trudno uznać za świadczenie pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, a co za tym idzie, niezasadne jest w takich 
przypadkach ustanowienie wymogu zatrudnienia tych osób w oparciu o umowę o pracę.  
W tym świetle wystarczającym dla zabezpieczenia należytej ich realizacji jest pozostawanie w bezpośredniej dyspozycji 
wykonawcy. Wystarczająco odpowiednim będzie w tym przypadku zobowiązanie się serwisanta do pozostawania w 
dyspozycji wykonawcy na podstawie stosownej umowy np. o współpracę. Rozwiązanie to opiera się na stosunku 
łączącym wykonawcę bezpośrednio z osobą serwisanta prowadzącą własną działalność gospodarczą w tym zakresie. 
Tego rodzaju stosunek – podobnie jak stosunek pracy – charakteryzuje się trwałością, długim okresem obowiązywania 
oraz obowiązkiem przestrzegania zasad staranności i jakości przy świadczeniu usługi przez serwisanta – i jako taki 
należy go uznać za wystarczający dla zapewnienia należytej realizacji zamówienia w zakresie usług naprawy i serwisu 
sprzętu.  
Wobec powyższego zwracamy się o zmianę postanowień SWZ w zakresie, w jakim ustanawiają wymóg wykonywania 
czynności objętych przedmiotem zamówienia w obrębie zadania nr 10 przez osoby na podstawie stosunku pracy                    
w rozumieniu kodeksu pracy – poprzez dopuszczenie również innych form współpracy Wykonawcy z tymi osobami, 
które w niemniejszym stopniu gwarantują należyte wykonanie tych usług. 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie I, Pytanie 2. 
 
Pytanie 2: W zakresie kar umownych – w naszej opinii Zamawiający proponuje kary o rażąco wysokiej wartości,                   
w odniesieniu do zadania nr 10, będącego przedmiotem naszego zaintresowania. W zakresie podobnych realizacji 
niejako przyjętym standardem w sytuacji zwłoki w realizacji przedmiotu umowy są kary na poziomie 0,2%, zaś                         
w nielicznych przypadkach 0,5% wartości systemu. Z uwagi na ilość zadań oraz zróżnicowane ceny kontraktów 
proponowana przez Zamawiającego wartość kary może w zależności od sytuacji być rażąco wysoka (w zakresie 
zadania nr 10 będącego przedmiotem naszego zainteresowania nawet powyżej 10% wartości, zatem nadmierna                    
i nieproporcjonalna), zaś w przypadku innych zadań / ofert z góry okreslona nominalna wartość proporcjonalnie zbyt 
niska, tym samym pozbawiona swojej funkcji prewencyjno-represyjnej. W związku z powyższym wnosimy o ustalenie 
kary na poziomie 0,5% wartości umowy za każdy dzień opóźnienia.  
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie III, Pytanie 3, Pytanie 4 i Pytanie 5. 
 
Pytanie XI 
Pytanie 1: Prosimy o modyfikację zapisów § 10 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości 
netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu 
skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne 
osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami Projektu Umowy. 
 
Pytanie 2: W związku z tym iż zgodnie art. 431 ustawy PZP zarówno wykonawca jak i Zamawiający obowiązani są 
współdziałać przy wykonywaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia Wykonawca zwraca się z wnioskiem do 
Zamawiającego o dodanie zapisów projektu umowy w § 10, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną 
relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą o poniższej treści:  
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Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z powodu okoliczności, za 
które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % wartości brutto umowy. 
Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz współpracy pomiędzy Zamawiający              
a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz 
wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 3531 KC), pozwalające na uznanie 
wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje 
między zamawiającym i wykonawcą 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami Projektu Umowy. 
 
Pytanie 3: Zamawiający w projekcie umowy, pisze: Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary 
umowne w przypadku:  

1) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy - karę w wysokości 20% 
kwoty brutto wynagrodzenia Wykonawcy określonej w § 3 ust. 1. 

Wykonawca zwraca uwagę, iż kary umowne w umowach o zamówienie publiczne powinny zmierzać do zabezpieczenia 
prawidłowego wykonania umowy. Natomiast wykorzystywanie przez Zamawiającego, będącego silniejszą stroną 
stosunku prawnego powstającego w wyniku udzielenia zamówienia publicznego, jego pozycji do zastrzegania na swoją 
rzecz kar umownych, które byłyby należne niezależnie od sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, jest sprzeczne      
z zasadami współżycia społecznego, a tym samym winno być uznane za wykraczające poza dopuszczalne zgodnie               
z art. 3531 k.c. granice swobody umów. Wysokość kar umownych winna pozostawać w korelacji ze szkodą, co zgodne 
jest z naturą odpowiedzialności odszkodowawczej (art. 3531 w zw. Z art. 361 § 1 i 2 w zw. Z art. 483 § 1 KC), a nie 
prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia się jednej strony umowy. 
Czy wobec powyższego, Zamawiający dopuszcza możliwość rewizji swojego stanowiska w zakresie kar umownych           
i stosownego ograniczenia ich wysokości, zakresu stosowania itp., tak by wprowadzić zgodną z prawem i równorzędną 
relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą i pozbawienia kar umownych charakteru rażąco wygórowanych 
dokonując złagodzenia ich rangi do 10%? 
Odpowiedź:  Brak zgody. Zgodnie z SWZ i Projektem Umowy.   
 
Pytanie 4: Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dokonanie modyfikacji zapisów do projektu 
umowy w § 10 pkt 1 ppkt 1.1 poprzez zmniejszenie wysokości kar umownych do 0,1% wartości netto wartości 
naprawianego sprzętu zamiast obecnych 200 zł z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia 
świadczenia umowy? Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu 
wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać 
od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może 
ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar.  
Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne 
powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się 
Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może 
przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w wysokości 5% 
wartości netto niezrealizowanej w terminie dostawy cząstkowej jest wysoce niesprawiedliwe . W tym miejscu należy 
przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane              
w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco 
wygórowana. 
Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie, gdy będą one 
naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym 
idzie ochrony swoich interesów. 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie III, Pytanie 3, Pytanie 4.  
 
Pytanie 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna suma kar umownych nie przekroczyła poziomu 20% wartości 
netto umowy? 
Wykonawca zwraca uwagę, iż w świetle orzecznictwa, a także wyjaśnień umieszczonych na stronach Urzędu Zamówień 
Publicznych, za karę rażąco wygórowaną, nieproporcjonalną i nie spełniającą swej kompensacyjnej funkcji należy uznać 
karę w sytuacji, w której równa się ona bądź jest zbliżona do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania. 
Wprowadzenie limitu zgodnie z powyższą propozycją pozwoli uniknąć takiej sytuacji.   
Wykonawca nadmienia, iż klauzula przewidująca kary umowne o wygórowanym została uznana przez Urząd Zamówień 
Publicznych za klauzulę kontrowersyjną, naruszająca równowagę stron w sposób nadmierny, a „kara umowna nie może 
być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób 
przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody” (wyrok SN z dn. 24 stycznia 2014 r., sygn. I CSK 
124/13). 
Nadto zgodnie z przyjętym przez KIO stanowiskiem: „Nie można akceptować takich mechanizmów, które pozbawią 
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wykonawcy przychodu z tytułu świadczonej usługi. Kara umowna powinna mieć wysokość, która będzie odczuwalna w 
stopniu dyscyplinującym stronę umowy, ale nie w stopniu prowadzącym do rażącego wzbogacenia jednej strony 
kosztem drugiej, a wręcz czyniącym niecelowym jej wykonywanie.” (wyrok z dn. 28.12.2018 r., sygn. akt 2574/18).                   
W świetle powyższego zasadnym jest postulat Wykonawcy, aby już na etapie formułowania warunków umowy 
wprowadzić rozwiązania zabezpieczające przez zaistnieniem skrytykowanej przez KIO sytuacji. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami Projektu Umowy. 
 
Pytanie 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru umowy klauzuli wyłączającej odpowiedzialność Stron 
na wypadek wystąpienia tzw. siły wyższej? 
Wykonawca proponuje następującą treść ww. klauzuli: „Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte 
wykonanie lub niewykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez 
siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od Stron i niemożliwe do przewidzenia, takie jak                            
w szczególności: kataklizmy lub analogiczne zdarzenia wywołane przez siły naturalne, wojnę, strajki, ataki 
terrorystyczne, zdarzenia medyczne i epidemiologiczne, inne zdarzenia losowe, działania producentów, gwałtowną 
dekoniunkturę, inne nieprzewidziane zdarzenia polityczne, w tym akty władzy państwowej, akty organów unijnych, a 
także okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, które wpływają w jakikolwiek sposób na należyte wykonanie 
umowy.” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zapis w proponowanym brzmieniu. Zgodnie z Projektem Umowy §12 
ust.3 pkt. f. 
 
Pytanie 7: Wnosimy o modyfikację § 10 pkt 1 ppkt 1.5 projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianej nim kary 
umownej do wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy danego sprzętu, który uległ awarii. UZASADNIENIE: 
Podkreślamy, że obecne postanowienia projektu umowy dotyczące kar umownych kształtują kary umowne na rażąco 
wygórowanym poziomie, co może prowadzić do naruszenia art. 353(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 
cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025, ze zm., dalej jako: „Kodeks cywilny”) oraz art. 484 § 2 i art. 5 Kodeksu cywilnego w zw.         
z art. 8 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019, ze zm.) poprzez 
wykorzystanie pozycji dominującej organizatora przetargu i uprzywilejowanie pozycji Zamawiającego wobec 
Wykonawcy, polegające na nałożeniu w SIWZ rażąco wygórowanych kar umownych na Wykonawcę. Należy przy tym 
zauważyć, że z rażąco wygórowaną karą umowną mamy do czynienia zarówno wówczas, gdy zachwiana zostaje 
relacja pomiędzy wysokością wynagrodzenia za wykonanie zobowiązania a wysokością kary umownej zastrzeżonej za 
opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, jak i wtedy (co jest zasadniczym kryterium miarkowania kary umownej            
z uwagi na jej rażące wygórowanie), gdy zachwiany został stosunek wysokości zastrzeżonej kary umownej do 
wysokości doznawanej szkody (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 września 2007 r., V CSK 139/07, LEX                    
nr 341635, oraz uchwałę składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2003 r., III CZP 61/03, LEX nr 81615). 
Kara umowna jest bowiem surogatem odszkodowania, zastrzeżonym w określonej wysokości i nie może prowadzić do 
nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V 
ACa 267/10). 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie III, Pytanie 5. 
 
Pytanie 8: Wnosimy o modyfikację § 10 projektu umowy poprzez dookreślenie że w okresie obowiązywania stanu 
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania 
stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1, z wynagrodzenia wykonawcy lub                   
z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej 
umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z Projektem Umowy. 
 
Pytanie 9: Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o zmianę postanowień § 10 „wzoru umowy”  
W ocenie wykonawcy kwotowo określone kary mają charakter wygórowany i poprzez ich wysokość nie mają charakteru 
prewencyjnego ale charakter represyjny, a w razie ich naliczenia prowadziłby do nieuzasadnionego wzbogacenia. 
Zamawiającego, który w przypadku uchybienia w obowiązkach wykonawcy nie ponosi szkody. W zakresie 
niedopuszczalności zastrzeżenia kary umownej jako rażąco wygórowanej odwołać należy się poglądu 
zaprezentowanego w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 30 listopada 2017 r. sprawie KIO 2219/17, gdzie 
wskazano, że: „Nie jest przy tym dozwolone zastrzeganie we wzorcu umownym kary umownej rażąco wygórowanej (tak 
też: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 2007 r., sygn. akt: I CSK 484/06). O tym, czy w danym wypadku można 
mówić o karze umownej rażąco wygórowanej, nie może sama przez się decydować jej wysokość przyjęta procentowo   
w określonym akcie prawnym, lecz przede wszystkim stosunek, w jakim do siebie pozostają dochodzona kara umowna  
i spełnione z opóźnieniem świadczenie dłużnika. W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do 
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wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco 
wygórowaną. Kara umowna może być „rażąco wygórowana” już w chwili jej zastrzegania lub stać się taką w następstwie 
późniejszych okoliczności, do których można przykładowo zaliczyć to, że szkoda wierzyciela jest znikoma, skutkiem 
czego zachodzi rażąca dysproporcja pomiędzy jej wysokością a wysokością należnej kary (tak też: Gudowski Jacek 
(red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia. Zobowiązania, 2013). Izba zważyła, że Zamawiający konstruując 
postanowienia dotyczące kar umownych wypaczył w istocie ich rzeczywisty cel jakim jest naprawienie szkody 
wyrządzonej Zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, czym 
naruszył przepisy kodeksu cywilnego. Uprawnienie Zamawiającego do konstruowania zapisów umownych w sprawie 
zamówienia publicznego nie może być nadużywane i prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie 
Zamawiającego poprzez ustalenie rażąco wygórowanych kar umownych. 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie III, Pytanie 3, Pytanie 4. 
 
Pytanie 10: Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wprowadzenie do wzoru umowy poniższej klauzuli dot. 
wprowadzania zmian do umowy: 
Strony oświadczają, że Umowa jest zawierana w sytuacji pandemii i zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę 
oraz uznają, że konsekwencje geopolityczne, ekonomiczne oraz społeczne tych zdarzeń nie są możliwe do 
przewidzenia. W konsekwencji za nieprzewidziane w chwili zawarcia Umowy strony uznają wszelkie okoliczności 
pozostające w związku z wyżej wymienionymi sytuacjami, które mogą wpłynąć na realizację tej Umowy. Na tej zasadzie 
Wykonawca ma możliwość skorzystania z przyznanych mu tą Umową oraz przepisami prawa uprawnień w zakresie 
kierowania do Zamawiającego wniosków i roszczeń co do zmiany Umowy w przypadkach określonych w tej Umowie 
oraz przepisach powszechnie obowiązujących w każdym czasie obowiązywania Umowy. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zapis w proponowanym brzmieniu. Zgodnie z § 12 Projektu Umowy.  
 
Pytanie 11: Prosimy o wykreślenie z umowy § 10 pkt 1 ppkt 1.7: 
1. Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia Wykonawcy kar umownych z następujących tytułów : 1.7 
nieprzedłożenie polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o której mowa w § 3 ust. 7 – 200 zł za każdy dzień 
opóźnienia powstałego z wyłącznej winy Wykonawcy,  
W zamian za to wprowadzenie wymogu dołączenia dokumentu polisy OC wraz ze składaną ofertą. Kara za 
niedostarczenie na czas polisy to kolejny przykład chęci wzbogacenia się Zamawiającego kosztem Wykonawy. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z Projektem Umowy.  
 
Pytanie 12: Prosimy o wykreślenie z umowy § 10 pkt 2: zapisu: 
Wykonawca w przypadku nałożenia na Zamawiającego opłat lub kar przez organy lub instytucje uprawnione do kontroli 
w zakresie objętym przedmiotem umowy w tym szczególności w przypadku zakwestionowania usługi przez zewnętrzne 
służby oraz nałożenia na Zamawiającego kary finansowej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zobowiązuje się 
do jej zapłaty. Kara ta może zostać w całości potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca 
wyraża zgodę. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia uchybień stanowiących 
podstawę nałożenia kary.  
Zwracamy uwagę, że to na zamawiającym spoczywa obowiązek sprawdzenia wykonanych usług przez Wykonawcę                 
i podpisanie protokołu ich realizacji, w związku z czym po zakończeniu wykonania usług, Zamawiający nie może 
oczekiwać, że Wykonawca przyjmie na siebie dodatkowe zobowiązania finansowe, które zostaną nałożone na 
Zamawiającego przez inne organy. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z Projektem Umowy. 
 
Pytanie XII 
Pytanie 1:  
Czy Zamawiający zgodzi się aby wszystkie czynności realizowane przez Wykonawcę były kwitowane raportem 
technicznym, a nie wpisem do paszportu ? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga również wpisu do paszportu technicznego. 
 
Pytanie 2:  
Ze względu na fakt iż przeglądy realizowane są w siedzibie Zamawiającego, czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie 
od wymogu sprzętu zastępczego na czas przeglądu ? oraz czy zamawiający zgodzi się aby sprzęt zastępczy był 
dostarczony na pisemny wniosek Zamawiającego ale tylko w przypadku gdy zostanie zaakceptowany kosztorys 
naprawy ? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.  
 
Pytanie 3: Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający ma na myśli pisząc „stosowne dokumenty”. Czy Zamawiający 
ma na myśli dokumenty potwierdzające, że części są nowe i oryginalne ? 
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Odpowiedź: Zamawiający wymaga części nowych zgodnych z listą części zamiennych do danego typu urządzenia, 
dopuszczonych do sprzedaży na terenie UE i posiadający certyfikat CE.  Zamawiający nie dopuszcza stosowania części 
używanych lub regenerowanych. 
 
Pytanie 4:  
 Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminów napraw :  
- w przypadku naprawy w siedzibie Zamawiającego do 2 dni roboczych ?  
- w przypadku wysyłki sprzętu do 15 dni roboczych ale z zapewnieniem sprzętu zastępczego w do 2 dni roboczych od 
akceptacji kosztorysu naprawy? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ i Projektem Umowy. 
 
Pytanie 5:  
 Ze względu na fakt iż koszt naprawy realizowany przez nasz serwis jest wyliczany bez rozbicia na koszt użytych części, 
czy Zamawiający zgodzi się odstąpić od wymogu przedstawienia faktur zakupu użytych części do naprawy ? 
Odpowiedź: Brak zgody. Zgodnie z SWZ i Umową. Zamawiający określił sposób rozliczenia zakupu części zamiennych 
nie objętych przeglądem,  w sposób pozwalający na weryfikację cen proponowanych przez Wykonawcę w przypadku 
zlecenia wykonania dodatkowych napraw temu Wykonawcy, nie objętych przeglądem. 
 
Pytanie 6:  
 Par 9 ust 1  Czy Zamawiający zgodzi się aby termin dotyczył dni roboczych ? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami SWZ i Projektem Umowy. 
 
Pytanie 7:  
 Par 10 ust 1.1 i 1.2 Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kary umownej do 100 zł za każdy dzień zwłoki ? 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie III, Pytanie 3, Pytanie 4. 
 
Pytanie 8:  
 Par. 10 ust 1.5 Czy Zamawiający zgodzi się aby kara umowna była naliczana za dzień zwłoki, a nie za każdą godzinę? 
W przypadku naliczania godzinowego wysokość kary jest niewspółmierna do ewentualnego zaniedbania ze strony 
Wykonawcy. 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie III, Pytanie 5.  
 
Pytanie 9:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie liczby wykazywanych usług do 2? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami SWZ. 
 
Pytanie XIII 
Pytanie 1:  
Prosimy o podanie ilości i numerów seryjnych urządzeń. Według naszej wiedzy Zamawiający posiada 3 respiratory 
kwalifikujące się do wykonania przeglądu technicznego w okresie planowanej umowy 
Odpowiedź: Zamawiający wykazuje następujący sprzęt będący w jego posiadaniu. 
SERVO-i s/n 79619  przegląd luty 2023 
SERVO-s s/n 42349 przegląd luty 2023 
 
SERVO-u s/n 34213 przegląd październik 2023 nie dotyczy przedmiotowego postępowania 
SERVO-u s/n 34214 przegląd październik 2023 nie dotyczy przedmiotowego postępowania  
 

Zadanie 19 – Respiratory 

MAQET Servo – i 2018 1 luty 2023 

MAQET Servo – s 2018 1 luty 2023 

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami do zadanych pytań Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 1 do SWZ – 
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, Zadanie 19 – Respiratory, poprzez dodanie odpowiedniej pozycji do 
wykazu urządzeń objętych przedmiotem zamówienia.  
 
Pytanie 2:  
Czy Zamawiający wymaga wymiany głównych akumulatorów i uwzględnienia ich kosztu w ofercie cenowej? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga wyceny przeglądu wraz z wymianą akumulatora. Zgodnie z SWZ wszystkie 
zużyte lub uszkodzone elementy urządzenia będą wymieniane na podstawie protokołu przeglądu technicznego                        
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i akceptacji kosztów przez Zamawiającego. 

Pytanie 3: 
Prosimy o obniżenie kar do 100 zł – dot. par. 10, pkt. 1, 1.1, 1.2  
Prosimy o obniżenie kar łącznych do 20 %  
Prosimy o naliczanie kar od za każdy dzień opóźnienia, nie za godzinę – dot. pkt 1, 1.5. 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie III, Pytanie 3, Pytanie 4. Do pozostałych zapisów Zamawiający nie 
wyraża zgody. Zgodnie z Projektem Umowy. 
 
Pytanie XIV 
Pytanie 1:  
W nawiązaniu do postanowień Rozdziału IV pkt 12 SWZ oraz zamiaru powierzenia realizacji zamówienia 
podwykonawcy prosimy o wyjaśnienie czy oświadczenie wskazane w załączniku nr 8 do SWZ powinno być złożone 
przez Wykonawcę czy Podwykonawcę ? Oraz wyjaśnienie czy w/w załącznik ma zastosowanie, powinien zostać 
złożony w wypadku Wykonawcy/podwykonawcy mającego siedzibę poza granicami RP i zatrudniającego pracowników 
na podstawie stosunku pracy w oparciu o przepisy kraju miejsca siedziby Wykonawcy/podwykonawcy.  
Odpowiedź: Zgodnie z wymogami Rozdziału IX pkt. 5, 6 i 7 SWZ po modyfikacji.  
 
Pytanie 2: Wnosimy o wyrażenie zgody na świadczenie usług będących przedmiotem umowy poza siedzibą 
Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami SWZ.  
 
Pytanie 3: W nawiązaniu do obowiązku opisanego w par 8 ust 2 Umowy prosimy o wyjaśnienie jakie dokumenty 
powinien złożyć Wykonawca/podwykonawca mający siedzibę poza granicami RP i zatrudniający pracowników na 
podstawie stosunku pracy w oparciu o przepisy kraju miejsca siedziby Wykonawcy/podwykonawcy. 
Odpowiedź: Zgodnie z wymogami Rozdziału IX pkt. 5, 6 i 7 SWZ po modyfikacji.  
 
Pytanie 4: Mając na względzie miarkowanie kar umownych, zwracamy się z wnioskiem o zmniejszenie kar umownych 
zawartych w §10 ust.1.1 do 50 zł za każdy dzień opóźnienia. 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie III, Pytanie 3. 
 
Pytanie 5: Mając na względzie miarkowanie kar umownych, zwracamy się z wnioskiem o zmniejszenie kar umownych 
zawartych w §10 ust.1.2 do 50 zł za każdy dzień opóźnienia. 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie III, Pytanie 4.  
 
Pytanie 6: Mając na uwadze miarkowanie kar umownych, wnosimy o zmniejszenie kary umownej zawartej w §10 
ust.1.3 do 5% wynagrodzenia brutto określonego §6 ust. 1 niniejszej umowy. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami SWZ i Projektem Umowy. 
 
Pytanie 7: Mając na uwadze miarkowanie kar umownych, wnosimy o zmniejszenie kary umownej zawartej w §10 
ust.1.4 do 5% wynagrodzenia brutto określonego §6 ust. 1 umowy, w przypadku niedotrzymania terminu wskazanego              
w wezwaniu. 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie IV, Pytanie 3. 
 
Pytanie 8: Mając na względzie miarkowanie kar umownych, zwracamy się z wnioskiem o zmniejszenie kar umownych 
zawartych w §10 ust.1.5 do 20 zł a każdą godzinę opóźnienia, powstałego z wyłącznej winy Wykonawcy. 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie III, Pytanie 5.  
 
Pytanie 9: Wnosimy o odstąpienie od zapisów §10 ust 1.6 w wypadku gdy Wykonawca/podwykonawca ma siedzibę 
poza granicami RP i zatrudnia pracowników na podstawie stosunku pracy w oparciu o przepisy kraju miejsca siedziby 
Wykonawcy/podwykonawcy. 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie IV, Pytanie 3. 
 
Pytanie 10: Mając na względzie miarkowanie kar umownych, zwracamy się z wnioskiem o zmniejszenie kar umownych 
zawartych w §10 ust.1.7 do 50 zł za każdy dzień opóźnienia powstałego z wyłącznej winy Wykonawcy.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z Projektem Umowy. 
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Pytanie XV 
Pytanie 1:  
Mając na uwadze bezpieczeństwo urządzeń medycznych, stosowanie najnowszych zaleceń producenta jest kluczowe. 
Producent aktualizuje wytyczne serwisowe od czasu do czasu, z uwagi na dokonywane zgłoszenia serwisowe, 
uwzględniając najnowsze kwestie techniczne związane z danym modelem. Czy Zamawiający potwierdza, że 
Wykonawca zobowiązani do stosowania się do najnowszych zaleceń producentów (wytwórców) i najbardziej 
aktualnych instrukcji w zakresie sprzętu będącego przedmiotem umowy i wykonania umowy zgodnie z nimi (§ 3 ust. 3), 
oraz, że przeglądy serwisowe powinny być wykonywane zgodnie z najbardziej aktualnymi zaleceniami wytwórcy? 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, zgodnie z zapisami SWZ.  
 
Pytanie 2:  
Zgodnie z PZP (art. 433 pkt 3) zakazane są postanowienia umowy przewidujące odpowiedzialność Wykonawcy za 
okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający.  
Zwracamy uwagę, że w tym zakresie postanowienia § 3 ust. 5 i 6 przewidujące absolutną odpowiedzialność Wykonawcy 
na zasadzie ryzyka mogą zostać uznane za sprzeczne z PZP. Zamawiający powinien zmienić te postanowienia umowy 
tak, aby Wykonawca odpowiadał za szkody powstałe ze swojej winy, a w każdym przypadku z wyłączeniem 
odpowiedzialności Wykonawcy za szkody wynikłe z okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi 
Zamawiający. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z Projektem Umowy. Zamawiający wskazuje że Wykonawca 
odpowiada za szkody powstałe z jego winy. 
 
Pytanie 3: Umowa przewiduje, że zarówno okres rękojmi jak i gwarancji ulega przedłużeniu o czas usuwania wad. 
Ponadto, w przypadku wsady istotnej terminy gwarancji i rękojmi miałyby biec na nowo od dnia oddania do użytkowania 
sprzętu wolnego od wad. Takie regulacje odbiegają od Kodeksu cywilnego i naruszają równowagę stron. W 
szczególności, zgodnie z Kodeksem cywilnym, przedłużenie okresu odpowiedzialności dotyczy wyłącznie gwarancji (art. 
581 kc), w ten sposób, że jeżeli doszło do wymiany rzeczy lub jej istotnych napraw to termin gwarancji biegnie na nowo 
dostarczenia rzeczy wolnej od wad, a w przypadku wymiany części rzeczy – nowy termin dotyczy wymienionych części. 
Terminy odpowiedzialności z rękojmi reguluje natomiast art. 568 Kodeksu cywilnego przewidując 2-letnią 
odpowiedzialność z rękojmi oraz 1-roczny termin przedawnienia roszczeń o usunięcie wady lub wymianę. Przepisy 
Kodeksu cywilnego nie przewidują przedłużania rękojmi (brak przepisu będącego odpowiednikiem art. 581 przy 
gwarancji). W związku z powyższym czy Zamawiający wyraża zgodę na to aby § 9 ust. 5 umowy otrzymał następujące 
brzmienie:? „5. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania przez Strony protokołu przeglądu 
serwisowego lub protokołu awarii lub naprawy bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. Okres gwarancji ulega 
przedłużeniu zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego.” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zapis w proponowanym brzmieniu. Zgodnie z Projektem Umowy. 
 
Pytanie 4: Z uwagi brak regulacji dot. siły wyższej w projektowanych postanowieniach umowy, czy Zamawiający wyrazi 
zgodę na dodanie następujących postanowień jako odrębny, dodatkowy paragraf (np. jako § 8 a):  
„1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej, tj. przez okoliczności 
nadzwyczajne, nieprzewidywalne lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: 
okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, bądź też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia,              
w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany nadzwyczajne, zagrożenia 
epidemicznego lub epidemii, itp.  
2. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły 
wyższej.  
3. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać 
zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie 
określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu 
wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe.” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zapis w proponowanym brzmieniu. Zgodnie z Projektem Umowy §12 
ust.3 pkt. f.  
 
Pytanie 5: W związku z wykonywaniem umowy może dojść do przekazania Wykonawcy i przetwarzania przez niego 
danych osobowych pacjentów lub personelu Zamawiającego i w takiej sytuacji zgodnie z obowiązującymi przepisami 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych strony są zobowiązane zawrzeć umowę o powierzeniu 
przetwarzania danych osobowych. Powyższe potwierdza zresztą brzmienie § 3 ust. 15 projektowanych postanowień 
umowy, zgodnie z którym umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych ma stanowić załącznik do umowy. W 
związku z tym, że do dokumentacji postępowania nie dołączono wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych 
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osobowych, uprzejmie prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie takiej umowy na wzorze 
przedstawionym przez Wykonawcę (z dopuszczeniem możliwości negocjacji jej treści)?  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z zapisami SWZ. Wzór umowy powierzenia danych został 
dołączony do dokumentacji postępowania w plikach ,,podpisanych”.  
 
 
Opracowali:                        Zatwierdził:                     
K. Plebanek               Dyrektor Marek Staszewski 
K. Wojdyła       /dokument podpisany elektronicznie/ 
A. Dudzińska 
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