
1 

 

  
 
 
 

 
 
 

Z A M A W I A J Ą C Y: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII 
im. prof. Tadeusza Koszarowskiego 

w Opolu 

 

ul. Katowicka 66A 
45-061 Opole 

NIP 754-25-57-814 
REGON 531420768 

 tel. 077/441 63 01 
fax. 077/441 60 03 

sekretariat@onkologia.opole.pl  
www.onkologia.opole.pl 

 
 

                 Opole, 23.11.2022r.  

WYJAŚNIENIA                           

 
  Przedmiot zamówienie: ,,Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych sprzętu medycznego i 

aparatury medycznej SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii  w Opolu na okres 12 miesięcy”,                                       
nr NAT.2810.75.2022-ZOF.  

 
W związku z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia do OWZ podajemy do wiadomości wszystkich zainteresowanych 
niniejszym postępowaniem treść zapytań wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.  
 

Pytanie I 

Pytanie 1.  
Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o usunięcie lub zmianę zapisu w w/w punktach OWZ 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 OWZ 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 
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.  
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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 2.  
Dot. Umowa§ 10 
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.   
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, Zadanie 7 – Strzykawka 
automatyczna, planowana data przeglądu grudzień 2022. 
W związku z tym, że przegląd wstrzykiwaczy kontrastu CT Motion wykonano w sierpniu 2022, a czasookres zalecany 
przez producenta między przeglądami wynosi 12 miesięcy, prosimy o zmianę zapisów daty planowania przeglądów na 
sierpień 2023 r.   
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje Załącznik nr 1 do OWZ, zmieniając zapis dot. terminu realizacji 
przeglądu.  
 
Pytanie 2.  
Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ – PROJEKT UMOWY NR ………………………  § 3 OBOWIĄZKI I PRAWA STRON 

ust. 11 

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.  

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ – PROJEKT UMOWY NR ……………………… § 3 OBOWIĄZKI I PRAWA STRON, 

ust. 15 

Prosimy Zmawiającego o wyrażenie zgody na nie podpisywanie umowy powierzenia danych osobowych, ponieważ nasi 
Aplikanci podczas przeglądu nie mają dostępu do danych osobowych pacjentów. 
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Odpowiedź: Zamawiający wymaga podpisania umowy powierzenia danych od Wykonawców, którzy podczas 
wykonywania przeglądu mają dostęp do danych osobowych pacjentów zgodnie z zapisem: ,, jeśli dotyczy* ” § 3 ust. 15 
Projektu Umowy (załącznik nr 2 do OWZ). 
 
 
Pytanie 4. 
Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ – PROJEKT UMOWY NR ……………………… § 6 WYNAGRODZENIE I ZASADY 

ROZLICZEŃ ust. 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: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 2, Pytanie II. 
 
 
Pytanie 5.  
Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ – PROJEKT UMOWY NR ………………………. § 6 WYNAGRODZENIE I ZASADY 

ROZLICZEŃ ust. 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. 

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ – PROJEKT UMOWY NR ……………………….. § 6 WYNAGRODZENIE I ZASADY 

ROZLICZEŃ ust. 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. 

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ – PROJEKT UMOWY NR ……………………….. § 10 KARY UMOWNE  

ust. 1.2 

 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: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z zapisami SWZ i Projektem Umowy.  
 

Pytanie III 

Pytanie 1.  
Czy w nawiązaniu do §3 ust. 15 wzoru umowy i w związku z tym, że do dokumentacji nie dołączono wzoru umowy 
powierzenia przetwarzania danych (UPPDO), Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie UPPDO na wzorze 
przedstawionym przez Wykonawcę? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i załącza wraz z Wyjaśnieniami wzór umowy powierzenia danych.  
 

Pytanie IV 
Pytanie 1 

dotyczy zadania nr 16, certyfikaty producenta CT Discovery 590 RT 

Wnosimy o modyfikację warunku udziału w postępowaniu dotyczącego dysponowania personelem przeszkolonym przez 
producenta urządzenia lub jego uprawnionego przedstawiciela, opisanego w Rozdziale IV pkt. 1 ppkt. 1.2 OWZ i 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawców zatrudniających inżynierów serwisu, posiadających 
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odpowiednie przeszkolenie w zakresie serwisowania tomografów produkcji GE, potwierdzone imiennymi certyfikatami 
wydanymi przez firmy szkoleniowe niezależne od producenta, jednak szkolącymi od min. 5 lat w Europie inżynierów w 
zakresie obsługi aparatury medycznej, jak również posiadających doświadczenie od co najmniej 3 lat w serwisie 
tomografów komputerowych marki GE. 
Zgoda Zamawiającego na powyższe zwiększy krąg wykonawców mogących ubiegać się o udzielenie niniejszego 
zamówienia, co z pewnością korzystnie wpłynie na ceny ofert, jakie Zamawiający otrzyma. 
Obecny zapis ogranicza konkurencję jedynie do producenta GE, co pokazało poprzednie postępowanie                                 
nr FAZ.2800.62.2022-TP, w którym ofertę na przeglądy tomografu komputerowego Discovery RT 590 złożył jedynie 
autoryzowany przedstawiciel producenta GE i wartość jego oferty przekroczyła budżet Zamawiającego ponad 2-
krotnie. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy OWZ. 
 
Pytanie 2 
dotyczy zadania nr 16, ilość przeglądów CT Discovery 590 RT 
W celu prawidłowej kalkulacji ceny oferty, prosimy o wyjaśnienie, czy oferta powinna zawierać cenę wykonania 1 
przeglądu (wskazana przez Zamawiającego w Zał. Nr 1 data to grudzień 2022 r.), czy też 3 przeglądów tomografu 
komputerowego Discovery RT 590 w okresie 12 miesięcy. 
Odpowiedź: Zgodnie z zaleceniami producenta aparatu jest wykonanie 3 przeglądów tomografu komputerowego 
Dicovery RT 590 w okresie 12 miesięcy. Zgodnie z zapisami OWZ i Załączników.  
 
 
 
 
 
 
Opracowali:                         Zatwierdził:                      
K.Wojdyła   Marek Staszewski 
K. Plebanek Dyrektor SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii 
A. Dudzińska        /dokument podpisany elektronicznie/ 
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