
 
Dostawa tomografu komputerowego 

dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej 

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-4/2021 
 

  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej  

 

 

32-700, Bochnia 
ul. Krakowska 31 
REGON: 000304349 
BDO: 000039566 

NIP: 868-16-04-021 
Centrala, tel.: (14) 615-34-00 
Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01 

Fax: (14) 615-32-02 
Strona www: www.szpital-bochnia.pl 
E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl  

Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 
Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740 

Strona 1 z 9 

 

Bochnia, dnia 31.03.2021r. 

 
ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej,  

ADRES:  ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia,  

http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/  
 

 
DZ-271-1-3/2021 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, 
na podstawie art. 132 Ustawy Pzp na: Dostawa tomografu komputerowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej. 

 
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

 

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (zwana 
dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami: 

 
1. Pytanie - Dotyczy SWZ pkt. II.8.1) 2): Z uwagi na wyjątkową mnogość parametrów, jakimi cechują się 

urządzenia będące przedmiotem zamówienia naturalnym jest, że nie wszystkie parametry wyspecyfikowane w 

wymaganiach Zamawiającego znajdują się w dokumentach wymienionych w tym punkcie SWZ. Tak 
sformułowane wymaganie uniemożliwia  złożenie oferty nie z powodu  braku spełnienia wymagań technicznych, 

ale przez fakt braku wyszczególnienia parametrów technicznych w folderach, prospektach, danych technicznych 
lub instrukcjach oferowanego sprzętu. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie złożenia oświadczenia 

producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta potwierdzającego spełnienie parametrów 
technicznych nie wyszczególnionych w folderach katalogowych. 

Odpowiedź Zamawiający wyjaśnia że w przypadku braku wyszczególnienia wyspecyfikowanych 
parametrów technicznych w folderach, prospektach, danych technicznych lub instrukcjach 
oferowanego sprzętu, dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia producenta lub autoryzowanego 
przedstawiciela producenta potwierdzającego spełnienie parametrów technicznych nie 
wyszczególnionych w folderach katalogowych, jednakże zastrzega, że nie dotyczy to paramentów 
punktowanych 

 
2. Pytanie - Dotyczy SWZ pkt. II.8.1) 2): Prosimy o potwierdzenie rozumienia wymogu, iż Zamawiający 

oczekuje potwierdzenia i oznaczenia w dokumentach zawierających opis/folderach informacyjnych  jedynie 
parametrów technicznych oferowanego tomografu komputerowego wymaganych w Załączniku nr 1A, a nie np. 

wymogów odnoszących się do prac adaptacyjnych i instalacyjnych, szkoleń czy też świadczenia usług 
serwisowych itp. 

Odpowiedź Zamawiający potwierdza 
 
3. Pytanie - Dotyczy Załącznika nr 1A cz. IV pkt. 4: Czy Zamawiający uzna za reakcję serwisową również 

interwencję zdalną serwisu za pośrednictwem bezpiecznego łącza? Wymóg osobistego stawiennictwa inżyniera 
serwisu w miejscu instalacji nie jest konieczny w celu przeprowadzenia diagnostyki systemu (dodatkowo 

w okresie pandemii niewskazany ze względów bezpieczeństwa). 
Odpowiedź Zamawiający potwierdza 
 
4. Pytanie - Czy Zamawiający, w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki zapewni łącze internetowe 

o przepustowości minimum 2Mbps (Upload/Download), ze stałym adresem IP, wraz z urządzeniem sieciowym 

Zamawiającego umożliwiającym zestawienie tunelu VPN typu IPsec? 
Odpowiedź Nie 
 

http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/


 
Dostawa tomografu komputerowego 

dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej 

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-4/2021 
 

  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej  

 

 

32-700, Bochnia 
ul. Krakowska 31 
REGON: 000304349 
BDO: 000039566 

NIP: 868-16-04-021 
Centrala, tel.: (14) 615-34-00 
Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01 

Fax: (14) 615-32-02 
Strona www: www.szpital-bochnia.pl 
E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl  

Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 
Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740 

Strona 2 z 9 

 

5. Pytanie - W przypadku braku zgody na uruchomione zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia 

sieciowego Zamawiającego czy Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem 
urządzenia sieciowego Wykonawcy i zapewni łącze o przepustowości minimum 2Mbps (Upload/Download) ze 

stałym adresem IP, umożliwiające zestawienie tunelu VPN typu IPsec? 
Odpowiedź Zamawiający wyraża zgodę 
 
6. Pytanie - Czy w przypadku braku odpowiedniego łącza Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej 

diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy z modułem 3G opłacanym przez Wykonawcę? 
Odpowiedź Zamawiający wyraża zgodę 
 
7. Pytanie - Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 3: W naszej ocenie zaproponowana kara umowna jest rażąco 

wysoka. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki. W związku z 
tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu. 

Odpowiedź Zamawiający wyraża zgodę na następujący zapis: „W przypadku niedotrzymania 
któregokolwiek terminu wynikającego z gwarancji lub rękojmi, Wykonawca będzie zobowiązany 
zapłacić Zamawiającemu karę za zwłokę w wysokości 0,2% kwoty brutto wskazanej w § 5 ust. 1, za 
każdy dzień zwłoki.” 

 

8. Pytanie - Dotyczy wzoru umowy § 4: Ust. 4: Zwracamy uwagę, iż kara umowna powinna być naliczana za 
konkretne działania lub zaniechania Wykonawcy. Aktualnie przewidziana w ust. 4 kara umowna może być 

naliczona za w zasadzie każde, najdrobniejsze naruszenie, niekoniecznie powodujące szkodę po stronie 

Zamawiającego. Dodatkowo, brak precyzowania zdarzeń, za które może być naliczona kara umowna, narusza 
równowagę Stron. Wobec tego prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wprowadzi do wzoru umowy 

mechanizmu, iż naliczenie kary umownej powinno zostać poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do 
należytej realizacji umowy lub usunięcia przyczyn leżących po stronie Wykonawcy stanowiących podstawę do 

naliczenia kary umownej, w wyznaczonym w wezwaniu dodatkowym odpowiednim terminie, nie krótszym niż 5 

dni roboczych? 
Odpowiedź Zamawiający wyraża zgodę na następujący zapis:  
4. W przypadku innego naruszenia postanowień Umowy, niż wskazane powyżej, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 0,2% kwoty brutto wskazanej w § 5 ust. 1, za każdą postać 
naruszenia. Przed naliczeniem kary umownej Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia 

wskazanych naruszeń lub ich skutków, wyznaczając mu w tym celu dodatkowy 3-dniowy termin. 

Kara umowna zostanie naliczona po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim. 

 
9. Pytanie - Dotyczy wzoru umowy § 4: Ust. 5: Zwracamy uwagę, że brak określenia limitu kar może prowadzić 

do powstania kary rażąco wygórowanej. Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz 

należytego wykonania zamówienia to uregulowania dotyczące kar umownych nie mogą prowadzić do 
nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego oraz naruszenia zasady proporcjonalności. Dodatkowo, 

zgodnie z art. 436 pkt 3) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 
2019), umowa musi przewidywać łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony. 

W związku z tym proponujemy określenie limitu kar umownych, co umożliwi również wykonawcom właściwą 
ocenę ryzyka i należytą wycenę oferty (zgodne z wyrok KIO z 4.09.2018, KIO 1601/18), jak również będzie 

stanowiło realizację obowiązku wskazanego w w/w art. 436 pkt 3) Ustawy PZP, poprzez dodanie zdania drugiego 

do § 4 ust. 4 o następującym brzmieniu: 
Odpowiedź Zamawiający wyraża zgodę na następujący zapis:  
5. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy 

szkoda przewyższać będzie którąkolwiek z kar umownych zastrzeżonych powyżej. Maksymalna 
wysokość kar umownych jaką Zamawiający może dochodzić na podstawie umowy wynosi 50% 
kwoty netto wskazanej w § 5 ust. 1.”. 
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10. Pytanie - Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 12: Z uwagi na długi okres gwarancji oraz na fakt, iż lampa RTG 

jest elementem zużywalnym i najprawdopodobniej będzie podlegała wymianie w okresie gwarancji z uwagi na 
zużycie wynikające z normalnego używania, Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż gwarancja na lampę RTG 

(niezależnie od jej wymiany lub wymian w okres gwarancji) jest nieodnawialna, tj. upłynie ostatecznie w dniu 

upływu podstawowego okresu gwarancji. Inne, nieuzasadnione rozumienie przedmiotowej sytuacji  tj. 
każdorazowe odnawianie się okresu gwarancji przy każdej kolejnej wymianie lampy przy tak długim okresie 

gwarancji powodowałyby sytuację, iż gwarancja na lampę RTG nigdy nie wygasłaby w całym, wieloletnim okresie 
użytkowania sprzętu medycznego. W związku z tym, w celu usunięcia wszelkich wątpliwości, prosimy o 

następującą modyfikację zapisu umowy: Gwarancja na lampę RTG jest nieodnawialna, tj. niezależnie od jej 
wymiany lub wymian w okresie gwarancji, upłynie ostatecznie w dniu upływu podstawowego okresu gwarancji. 

Odpowiedź Zamawiający podtrzymuje zapis w projektowanych postanowieniach umownych. 

 
11. Pytanie - Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 17 zdanie 3: z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, 

czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji urządzenia. W naszej 
ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas każdej naprawy, również takiej, która nie ma 

wpływu na funkcjonowanie systemu ani nie uniemożliwia prowadzenie badań, ale o czas całkowitej niesprawności 

urządzenia. W związku z tym wnosimy o następującą modyfikację zdania trzeciego w § 6 ust. 17 „Okres 
gwarancji zostaje przedłużony o czas całkowitej niesprawności aparatu, w trakcie której Zamawiający nie mógł z 
urządzenia korzystać liczonej od momentu zgłoszenia awarii do momentu jej usunięcia.” 

Odpowiedź Zamawiający podtrzymuje zapis w projektowanych postanowieniach umownych 

 

12. Pytanie - Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 15: Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją 
niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub 

wyłączanie rękojmi w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres rękojmi, 
na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, Wykonawca 

proponuje dodanie zdania drugiego do § 5 ust. 15 i wskazanie, że uprawnienia do odstąpienia  od umowy w 

ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone. Wskazujemy, że Zamawiającemu przysługują 
szerokie uprawnienia gwarancyjne na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego 

należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich 
usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość 

jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego, co – szczególnie w przypadku charakteru sprzętu będącego przedmiotem umowy – jawi się jako 

szczególnie niecelowe. W związku z  tym, w naszej ocenie, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na 

podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego 
nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy. Proponujemy więc dodanie zdania 

drugiego o następującej treści: „Strony zgodnie wyłączają prawo do odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy 
Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi.” 

Odpowiedź Zamawiający podtrzymuje zapis w projektowanych postanowieniach umownych. 

 
13. Pytanie - Dotyczy wzoru umowy §  5 ust. 18: Jak rozumiemy Zamawiający chce uzyskać gwarancję jakości 

tj. dotyczącą jakości produktu i dotyczącą „wad tkwiących w produkcie”. Gwarant nie powinien jednocześnie 
odpowiadać za sytuacje, gdy awaria spowodowana została okolicznościami wynikającymi z działań podmiotów 

trzecich. Objęcie takich usterek gwarancją może prowadzić do istotnego zwiększania ceny usługi gdyż 
Wykonawca będzie musiał wziąć na siebie dużo większe ryzyko (zwłaszcza, że Zamawiający dopuszcza 

wykonywanie napraw u innego dostawcy). Nie jest możliwe także uwzględnienie gwarancji, gdy szkoda powstała 

wskutek nieprawidłowo obsługiwania lub serwisowania urządzenia (przez następcę wykonawcy). Prosimy o 
doprecyzowanie w/w okoliczności, który odzwierciedla zakres gwarancji jakości a jednocześnie przyjęte rynkowo 

standardy wyłączające/ograniczające ryzyko Wykonawcy i dodanie do par. 5 ust. 15 dodatkowych okoliczności, 
następstwem których jest występowanie wad nieobjętych gwarancją i w związku z tym o nadanie par. 5 ust. 15 

zdaniu drugiemu o następującej treści:  „ Gwarancja nie obejmuje odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu wad 
fizycznych Sprzętu będących następstwem (i) użytkowania niezgodnego z jego przeznaczeniem, instrukcją 
obsługi lub/i zaleceniami producenta lub najnowszą instrukcją serwisową, które Zamawiający otrzymał od 
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Wykonawcy; (ii)  mechanicznego uszkodzenia urządzenia, powstałego z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady; (iii) jakiejkolwiek bezprawnej ingerencji osób trzecich 
lub Zamawiającego, w szczególności przeróbek lub zmian konstrukcyjnych; (iv) uszkodzenia spowodowane; (v) 
zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej (pożar, powódź, zalanie itp.); (vi) normalnego zużycia rzeczy.” 

Odpowiedź Zamawiający wyraża zgodę na następujący zapis: 
15. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu 

rękojmi za wady fizyczne towarów. Gwarancja nie obejmuje odpowiedzialności Wykonawcy z 
tytułu wad fizycznych Sprzętu będących następstwem 
a. użytkowania niezgodnego z jego przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub najnowszą instrukcją 

serwisową, które Zamawiający otrzymał od Wykonawcy; 
b. mechanicznego uszkodzenia urządzenia, powstałego z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady;  
c. jakiejkolwiek bezprawnej ingerencji osób trzecich lub Zamawiającego w Sprzęt skutkujących 

powstaniem wady (w szczególności przeróbek lub zmian konstrukcyjnych), przy czym nie są 
takimi ingerencjami przypadki dopuszczone przez instrukcję Sprzętu lub Umowę lub o ile 
wykonano je za zgodą Wykonawcy.” 

 
14. Pytanie - Dotyczy wzoru umowy §  8 ust. 2: Odstąpienie jest czynnością radykalną i nie powinno zaskakiwać 

żadnej ze Stron, tym bardziej w sytuacji, gdy jest dodatkowo powiązane obarczone obowiązkiem zapłaty kary 
umownej. Mając na względzie ogólne sformułowanie podstaw do takiego odstąpienia, przewidziane uprawnienie 

wiąże się z istotnym ryzykiem po stronie wykonawcy które nie znajduje obiektywnego uzasadnienia. 

Proponujemy, aby przed odstąpieniem Zamawiający wezwał Wykonawcę do usunięcia naruszenia z zagrożeniem 
rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym od umowy, udzielając mu odpowiedniego dodatkowego terminu. 

Dzięki takiemu rozwiązaniu zachowana jest ochrona słusznego interesu Zamawiającego, a Wykonawcy umożliw ia 
rzetelną kalkulację ryzyka. Dodatkowo, z uwagi na specyfikę sprzętu wymagającego przygotowania pomieszczeń 

pod jego instalację, takie działanie Zamawiającego jest niekorzystne zarówno dla samego Zmawiającego 

(pozostawienie pomieszczenia przystosowanego pod konkretny sprzęt), jak i Wykonawcy. Prosimy wobec tego o 
dodanie zdania drugiego do par. 8 ust. 2: „Odstąpienie od umowy powinno zostać poprzedzone pisemnym 
wezwaniem Wykonawcy do należytej realizacji umowy lub usunięcia przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
stanowiących podstawę do odstąpienia Zamawiający od umowy lub ich skutków, w wyznaczonym w wezwaniu 
dodatkowym terminie, nie krótszym niż 5 dni roboczych.” 

Odpowiedź Zamawiający wyraża zgodę na następujący zapis: 
3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej. Odstąpienie od umowy powinno 

zostać poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do należytej realizacji umowy lub usunięcia przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy stanowiących podstawę do odstąpienia Zamawiający od umowy 
lub ich skutków, w wyznaczonym w wezwaniu dodatkowym terminie, nie krótszym niż 5 dni 
roboczych. 

 
15. Pytanie - Dotyczy wzoru umowy §  9a o sile wyższej: Proponujemy dodanie kolejnego par. 9a o sile 

wyższej z uwagi na brak regulacji kwestii postępowania przez Strony w przypadku zaistnienia zdarzeń o 

charakterze siły wyższej: „§ 9a Siła wyższa 
1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez 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 oraz 
będzie poszukiwać wszelkich.” 
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Odpowiedź Zamawiający podtrzymuje zapis w projektowanych postanowieniach umownych 

 
16. Pytanie - Dotyczy wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych § 4 ust. 4: 

Rozporządzenie RODO nakłada obowiązek zgłoszenia stwierdzonego naruszenia ochrony danych bez zbędnej 

zwłoki, nie później niż w ciągu 72h. Niezasadnym jest zatem żądanie zgłoszenia administratorowi tego faktu już 
w tak krótkim 24-godzinnym terminie, który – w zależności od zakresu, rodzaju incydentu naruszenia danych – 

może być terminem niewystarczającym, niedostosowanym do danej sytuacji faktycznej. Wobec tego, prosimy o 
wydłużenie tego terminu najpóźniej do 48 godzin, które winno być interpretowane przez pryzmat danego 

zdarzenia i dostosowywane do konkretnej sytuacji. 

Odpowiedź Zamawiający wyraża zgodę na następujący zapis: 
2. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony powierzonych danych osobowych Podmiot 

przetwarzający jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu Administratorowi najpóźniej w ciągu 36 
godzin od stwierdzenia naruszenia. 

 
17. Pytanie - Dotyczy wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych § 6 ust. 4: Zwracamy 

uwagę, iż w przypadku Wykonawców zrzeszonych w ramach międzynarodowych grup kapitałowych oraz ze 

względu na stopień skomplikowania sprzętów będących przedmiotem postępowania, odpowiednie czynności 
serwisowe mogą wymagać konieczności natychmiastowego wsparcia podwykonawców, w tym w zakresie 

zdalnego dostępu. Konieczność uzyskania każdorazowej zgody Administratora na powierzenie danych w sposób 
istotny utrudni czynności serwisowe, a nawet uniemożliwi zdalną diagnostykę sprzętu. Dodatkowo, w sytuacjach 

szczególnie skomplikowanych może istnieć konieczność konsultacji z fabryką lub inżynierem znajdującym się poza 

EOG, np. w USA. Zapewniamy, że ewentualny transfer danych jest sytuacją wyjątkową i jest poddanych 
wymogom odpowiadającym prawu unijnym (m.in. wymagane klauzule modelowe). Proponujemy zatem, aby 

Przetwarzający był uprawniony do powierzenia danych podmiotom współpracującym z Wykonawcą (Podmiotem 
Przetwarzającym), zgodnie z listą przekazaną przez Wykonawcę i załączoną do umowy, w tym podmiotom 

zlokalizowanym poza EOG. Wobec tego, proponujemy nowe, następujące brzmienie par. 6 ust. 4: „4. 
Administrator wyraża niniejszym zgodę na pod-powierzenie przetwarzania danych osobowych personelowi 
Podmiotu przetwarzającego współpracującego z nim na podstawie umowy cywilnoprawnej, w świadczeniu usług 
w ramach Umowy Głównej, jak również podmiotom współpracującym z Podmiotem przetwarzającym w zakresie 
związanym z realizacją Umowy Głównej, których lista zostaje dołączone do niniejszej Umowy („Lista Podmiotów 
Podprzetwarzających”).  Podmiot przetwarzający może przekazywać dane osobowe będące przedmiotem 
przetwarzania Umowy Głównej do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski 
Obszar Gospodarczy („EOG”)), po warunkiem zapewnienia wymogów prawa unijnego dla takiego transferu.” 

Odpowiedź  Zamawiający podtrzymuje zapis w projektowanych postanowieniach umownych 
 
18. Pytanie - Dotyczy wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych § 7 ust. 2:Zwracamy 

uwagę, iż RODO nie narzuca konkretnej formy kontroli przetwarzania danych. Przeprowadzanie audytów stanowi 

najdalej idącą formę takiej kontroli i stwarza ryzyko dostępu do tajemnicy przedsiębiorstwa Podmiotu 

przetwarzającego, w tym informacji poufnych Podmiotu przetwarzającego i ich klientów. W związku z tym, 
proponujemy doprecyzowanie postanowienia o konieczność współpracy przy wyborze audytora i zapewnienia 

nieujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa podmiotu przetwarzającego, poprzez następującą modyfikację par. 7 
ust. 2: „2. Audyt lub inspekcja powinny odbywać się w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego (z 
zastrzeżeniem, iż audyt nie może prowadzić do ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa Podmiotu 
Przetwarzającego), a Administrator powinien powiadomić Podmiot przetwarzający o zamiarze przeprowadzenia 
audytu lub inspekcji z min. 5 dniowym wyprzedzeniem.”  

Odpowiedź Zamawiający podtrzymuje zapis w projektowanych postanowieniach umownych 
 
19. Pytanie - Zwracam się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostarczenia tomografu wraz z 

pełnym oprogramowaniem oraz wszelkimi kodami serwisowymi oraz danymi umożliwiającymi pełne i 

swobodne serwisowanie urządzeń po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego przez podmiot wybrany 

przez Zamawiającego w konkurencyjnej procedurze. Wykonawca wskazuje, że tylko takie zapisy SWZ 
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zagwarantują Zamawiającemu nabycie pełnoprawnego urządzenia, którym będzie mógł następnie swobodnie 

dysponować. 
Powyższa okoliczność będzie miała szczególne znaczenie po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego. Wówczas, 

Zamawiający będzie zobowiązany wszcząć postępowanie na obsługę serwisową sprzętu w kolejnych latach. W celu 

należytego świadczenia tej usługi, wybrany wykonawca będzie musiał uzyskać pełny dostęp do urządzenia. W 
przypadku więc gdy Zamawiający nie będzie dysponentem niezbędnego oprogramowania oraz kodów serwisowych, 

na zdecydowanie uprzywilejowanej pozycji znajdzie się dostawca sprzętu wyłoniony w przedmiotowym Postępowaniu. 
Tylko on bowiem będzie posiadał wszelkie niezbędne oprogramowanie, kody i dostępy serwisowe. To zaś w istocie 

uniemożliwi przeprowadzenie konkurencyjnego postępowania na pogwarancyjną obsługę serwisową sprzętu – w 

szczególności, w sytuacji, w której od wykonawców będzie wymagane zawieranie dodatkowo odrębnych umów 
licencyjnych z producentem sprzętu.  

W ocenie Wykonawcy, taką sytuację należałoby uznać za niedopuszczalne uzależnienie się Zamawiającego od 
podmiotu prywatnego, który dostarczy tomograf w przedmiotowym Postępowaniu. Należy przy tym wskazać, że 

problem ten, zwany vendor lock-in, nie jest obcy rynkowi zamówień publicznych w Polsce. Wręcz przeciwnie, jego 
powszechność na rynku usług informatycznych spowodowała wydanie przez Urząd Zamówień Publicznych 

Rekomendacji dla Zamawiających1, w której czytamy, że „przyczyną opisanego tu zjawiska jest powstanie 
„uzależnienia” zamawiającego od pierwotnego wykonawcy systemu lub producenta sprzętu lub oprogramowania 
gotowego uniemożliwiające nabycie niezbędnych usług lub dostaw w trybach konkurencyjnych. Uzależnienie to jest w 
dużej mierze konsekwencją niewłaściwego przygotowania postępowania i udzielenia zamówienia publicznego”. 
Jako receptę na rozwiązanie tego problemu, UZP rekomenduje m.in. zobowiązanie wykonawców w umowie 

do wydania kodów oraz pełnej dokumentacji technicznej systemu (urządzenia), jak również 

wyczerpujące uregulowanie kwestii ewentualnego przeniesienia na zamawiającego autorskich praw 
majątkowych do dostarczanego systemu lub praw do licencji (sublicencji) oprogramowania 

niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu (urządzenia). Warto przy tym zaznaczyć, że 
problematyka ta była już poruszana również w orzeczeniach Krajowej Izby Odwoławczej. W wyroku z dnia 12 grudnia 

2017 roku, sygn. akt KIO 2506/17, Izba stwierdziła, że „nabycie  praw  autorskich  majątkowych  do  specyfikacji  
interfejsów  nie  prowadzi do  wyeliminowania  konkurencji na rynku właściwym, wręcz przeciwnie stanowi możliwość 
dla innych podmiotów zaistnienia na tym rynku. Izba podziela także pogląd Zamawiającego, że niezagwarantowanie 
sobie korzystania z utworów w określony sposób niewątpliwie może utrudnić  udzielenie  w  przyszłości  zamówień  
innym  wykonawcom  niż  dotychczasowemu”. 

Jednocześnie, Wykonawca zwraca uwagę, że choć na pierwszy rzut oka może wydawać się, że pozyskanie wraz z 
tomografem pełnego oprogramowania oraz wszelkich kodów i dostępów serwisowych może rodzić dodatkowe, 

znaczące koszty po stronie Zamawiającego, to byłoby to nieuprawnione uproszczenie tej kwestii.  

Należy bowiem zwrócić uwagę, że w sytuacji, w której Zamawiający nie będzie dysponował niezbędnym 
oprogramowaniem w chwili wygaśnięcia gwarancji, to wszyscy wykonawcy zainteresowani świadczeniem usługi 

serwisowej tomografu, będą zmuszeni nabyć je od producenta we własnym zakresie. Wydatki te (w szczególności 
koszt zawarcia odrębnej umowy licencyjnej) znajdą oczywiście odbicie w cenach zaoferowanych przez wykonawców w 

postępowaniu na świadczenie usług serwisowych, których koszt znacząco wzrośnie. 

Innymi słowy, wydatki Zamawiającego związane z utrzymaniem tomografu w całym cyklu życia urządzenia będą dużo 
wyższe. 

W tym kontekście, należy zaś zwrócić uwagę, że Zamawiający, jako dysponent środków publicznych, podlega ustawie 
o finansach publicznych2. Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy, wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób 

celowy i oszczędny, przy zachowaniu zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego 
doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. Zgodnie zaś z wyrokiem KIO z dnia 3 października 

2018 r., sygn. akt KIO 1913/18 dotyczącym właśnie obsługi serwisowej aparatury medycznej, „możliwość zakupu 

                                                      
1
 Rekomendacje udzielania zamówień publicznych na systemy informatyczne wydane w 2009 roku dostępne są na stronie 

internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem 
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0025/27574/Rekomendacje_UZP20ws._zamowiec584_na_systemy_informatycz
ne.pdf  
2
 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.).  

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0025/27574/Rekomendacje_UZP20ws._zamowiec584_na_systemy_informatyczne.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0025/27574/Rekomendacje_UZP20ws._zamowiec584_na_systemy_informatyczne.pdf
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serwisu pogwarancyjnego po jak najniższej cenie leży niewątpliwie w interesie zamawiającego (i finansów 
publicznych)”. 
Podsumowując, w ocenie Wykonawcy, jedynie nabycie przez Zamawiającego urządzenia wraz z pełnym 

oprogramowaniem oraz wszelkimi kodami i dostępami serwisowymi, a następnie dzięki temu przeprowadzenie 

konkurencyjnej procedury na pogwarancyjny jego serwis, można uznać za wyraz zastosowania wskazanej reguły w 
praktyce. 

Na marginesie, Wykonawca wskazuje, że dalsze oszczędności dla Zamawiającego może przynieść również m.in. 
stosowanie części zamiennych innych niż te produkowane przez producenta. Jak bowiem wskazała Krajowa Izba 

Odwoławcza w wyroku z dnia 10 lutego 2011 roku, sygn. akt KIO 153/11, z przepisów ustawy o wyrobach 

medycznych nie wynika utrata certyfikatu zgodności CE dla całego produktu w wypadku użycia części zamiennej innej 
niż producenta, zwłaszcza jeśli niniejsza część ma także certyfikat zgodności CE, do tego jest dedykowana dla 

tomografu komputerowego danego producenta.    
Uzyskanie informacji w powyższym zakresie ma dla Wykonawcy szczególnie istotne znaczenie – umożliwi mu bowiem 

złożenie oferty lepiej dostosowanej do potrzeb i wymagań Zamawiającego.   
Podsumowując, Zamawiający może wymagać aby aparat oraz wszystkie oferowane urządzenia pozbawione były 

haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji 

serwisowych lub naprawę aparatu i urządzeń przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania 
przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy lub udostępnienie haseł, kodów serwisowych, itp., 

załączonych najpóźniej w ostatnim dniu gwarancji – dotyczy kompletnego przedmiotu zamówienia. 
Poniżej przedstawiamy przykładowy zapis w SWZ, stosowany przez Zamawiających w projektach umowy: 

Sprzedawca bezwzględnie gwarantuje (art. 473 § 1 kodeksu cywilnego) że Sprzęt, o którym mowa w § 1 ust. 1 
Umowy, po upływie okresu gwarancji, o którym mowa w § … ust. … jest lub będzie pozbawiony wszelkich blokad itp., 
w tym w szczególności kodów serwisowych które po upływie gwarancji uniemożliwiałyby lub utrudniałyby 
Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę Sprzętu przez inny niż Sprzedawca podmiot w przypadku 
niekorzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Sprzedawcy - na ryzyko Sprzedawcy. Sprzedawca 
najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji udostępni Zamawiającemu wszelkie kody serwisowe lub odblokuje 
urządzenie umożliwiając Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych i naprawę. Powyższe dotyczy również 
aktualizacji oprogramowania i zmiany kodów serwisowych.  
Odpowiedź Zamawiający wyjaśnia że zgodnie z zapisem w Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - 
Specyfikacja Techniczna - Załącznik nr 1A do SWZ  wymaga Najpóźniej z upływem ostatniego dnia 
okresu gwarancji sprzęt będzie pozbawiony wszelkich blokad (jeżeli takie posiada), w tym w 
szczególności kodów serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do 
opcji serwisowych lub przekaże Zamawiającemu wszystkie hasła dostępu, klucze do oprogramowania, 
klucze serwisowe, hasła administracyjne do systemu operacyjnego i oprogramowania konsoli 
operatorskiej i lekarskiej) - odbiór komisyjny Zgodnie z § 6 ust. 21 projektowanych postanowień 
umownych postanowienia, o którym mowa w zadaniu poprzednim są częścią wymogów gwarancyjnych 
wobec Wykonawcy. 

  

20. Pytanie – dot. Załącznika nr 3 do SWZ – Umowa Czy Zamawiający potwierdza, że definiując „Sprzęt” w 
umowie jako tomograf komputerowy wraz z pozostałymi urządzeniami niezbędnymi do wykonywania badań 

diagnostyki obrazowej do Pracowni TK Szpitala pod sformułowaniem: „wraz z pozostałymi urządzeniami 
niezbędnymi do wykonywani badań diagnostyki  obrazowej” rozumieć należy wyłącznie wyposażenie i urządzenia 

określone w Załączniku nr 1A do SWZ ?  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, z tym jednak zastrzeżeniem, że na Wykonawcy ciąży także  
obowiązek wykonania prac adaptacyjnych wskazanych w Formularzu Szczegółowa Oferta Cenowa - 
Specyfikacja Techniczna - Załącznik nr 1A do SWZ. 
 
21. Pytanie – dot. Załącznika nr 3 do SWZ – Umowa - § 2 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uchylenie 

§2 ust. 1? O ile nie jest przewidziana przez Zamawiającego wizja lokalna, oświadczenie Wykonawcy o zapoznaniu 

się z warunkami panującymi na terenie Szpitala, w tym warunkami budowlanymi i konstrukcyjnym oraz drogam i 

transportu, będzie nieprawdziwe.  
Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na następujący zapis: 
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1. Wykonawca zapewnia, że przed rozpoczęciem prac adaptacyjnych zapozna się z warunkami 
panującymi na terenie Szpitala, w tym warunkami budowlanymi i konstrukcyjnymi oraz drogami 
transportu na placu budowy, i zobowiązuje się uwzględnić je w toku wykonania Przedmiotu Umowy. 

 
22. Pytanie – dot. Załącznika nr 3 do SWZ – Umowa - § 4 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

wykreślenie z umowy §4 ust. 2? Zgodnie z § 3 ust. 17 umowy, niedostarczenie wraz ze Sprzętem dokumentów 
określonych w § 3 ust. 15 skutkuje uznaniem, że dostawa nie została wykonana w terminie, a zatem w takiej 
sytuacji Wykonawca znajduje się w zwłoce, a Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne zgodnie z § 
4 ust. 1 umowy. Pozostawienie § 4 ust. 2 skutkuje możliwością „karania” Wykonawcy za jedno naruszenie na 
podstawie ust. 1 oraz ust. 2.  

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapis w projektowanych postanowieniach umownych 
 
23. Pytanie – dot. Załącznika nr 3 do SWZ – Umowa - § 4 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie 

kary umownej przewidzianej w §4 ust. 3 umowy z 0,5% na 0,2% kwoty brutto wskazanej w §5 ust. 1 za każdy 
dzień zwłoki?  

Odpowiedź – zgodnie z odpowiedzią na pytanie 7 
 
24. Pytanie – dot. Załącznika nr 3 do SWZ – Umowa - § 4 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

wykreślenie §4 ust. 4 umowy względnie na jego modyfikację poprzez wymienienie obowiązków Wykonawcy, 
których naruszenie spowoduje odpowiedzialność Wykonawcy na podstawie § 4 ust. 4? Wykonawca wyjaśnia, że 
zgodnie z art. 483 § 1 KC aby skutecznie zastrzec karę umowną należy spełnić dwie przesłanki, tj. wskazać 
zobowiązanie, którego niewykonanie lub nienależyte wykonanie rodzi obowiązek zapłaty kary umownej oraz 
wskazanie określonej sumy. Skutecznie zastrzeżona kara umowna powinna odnosić się zatem do pojedynczych 
obowiązków, których naruszenie skutkuje odpowiedzialnością. 

Odpowiedź – zgodnie z odpowiedzią na pytanie 8 
 
25. Pytanie – dot. Załącznika nr 3 do SWZ – Umowa § 5 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

wprowadzenie postanowienia umownego zgodnie z którym limit górnej odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu 
kar umownych wyniósłby 15% kwoty brutto wskazanej w § 5 ust. 1 umowy? Wykonawca wyjaśnia, że zgodnie z 
art. 436 pkt 3 PZP powinna zawierać łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić 
strony. Wykonawca wskazuje, że w ostatnich latach judykatura coraz częściej staje na stanowisku, iż kara 
umowna bez wyraźnie wskazanego górnego limitu jest nieważna jako sprzeczna z art. 483 § 1 KC (np. w wyroku 
SN z 22.10.2015 r., IV CSK 687/2014, LEX nr 1943856, stwierdzono, że „nieokreślenie w umowie końcowego 
terminu naliczania kar umownych ani ich kwoty maksymalnej, prowadzi do obciążenia zobowiązanego tym 
świadczeniem w nieokreślonym czasie, a więc w istocie tworzy zobowiązanie wieczne, niekończące się”, 
tymczasem zgodnie z art. 483 § 1 KC przewiduje obowiązek określenia sumy jaką dłużnika ma zapłacić tytułem 
kary umownej. Wykonawca nadmienia, że Zamawiający zgodnie z § 4 ust. 5 umowy uprawniony jest do 
dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy szkoda przewyższy którąkolwiek z 
kar umownych, stąd w ocenie Wykonawcy, interes Zamawiającego został w pełni zabezpieczony. 

Odpowiedź – zgodnie z odpowiedzią na pytanie 9 
 
26. Pytanie – dot. Załącznika nr 3 do SWZ – Umowa § 6 ust. 7 Wykonawca wnosi o wykreślenie § 6 ust. 7 

umowy. Roszczenie o zapłatę z tytułu wykonania umowy, jest roszczeniem niezależnym od uprawnień z tytułu 
rękojmi. Wykonawca wyjaśnia, że w przypadku, gdy Sprzęt będzie miał wady, które zostaną stwierdzone w dniu 
odbioru, do odbioru nie dojdzie do czasu ich usunięcia (a zatem roszczenie o zapłatę wynagrodzenia nie 
powstanie) natomiast w przypadku, gdy wady te zostaną stwierdzone w terminie późniejszych, to nie może to 
stanowić podstawy do wstrzymania się z zapłatą wynagrodzenia. Zamawiający może dochodzić w takim 
przypadku roszczeń w oparciu o przepisy regulujące rękojmię za wady fizyczne rzeczy.  

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapis w projektowanych postanowieniach umownych 
 
27. Pytanie  – dot. Załącznika nr 3 do SWZ – Umowa § 6 ust. 9 Z uwagi na fakt, że § 6 ust. 9 literalnie odnosi 

się do terminu określonego w ust. 8, tymczasem ust. 8 wskazuje na 2 terminy – termin 3 dni roboczych 
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przewidziany na rozpatrzenie reklamacji oraz termin 10 dni roboczych przewidziany na usunięcie wad. 
Wykonawca wnosi zatem o potwierdzenie, do którego z tych terminów  odwołuje się § 6 ust. 9 umowy.  

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapis w projektowanych postanowieniach umownych 
 
28. Pytanie – dot. Załącznika nr 3 do SWZ – Załącznik nr 1A do SIWZ – Część IV – pkt. 12 Czy 

Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z Załącznika nr 1A do SWZ punktu 12 w części IV – Szczegółowe 
wymagania dotyczące gwarancji przedmiotu zamówienia? Zgodnie z powołanym punktem, w przypadku  3-
krotnej naprawy tego samego istotnego elementu (uniemożliwiającego pracę sprzętu) w okresie gwarancji, 
Zamawiający uprawniony jest do żądania wymiany Sprzętu na nowy. Wykonawca wskazuje, że z uwagi na 
specyfikę dostarczanego urządzenia jego wymiana jest niemożliwa. Aparat TK jest aparatem niejako  
dedykowanym, jego dostawa poprzedzona jest przygotowaniem pomieszczenia pod dostarczany aparat, w tym 
przygotowania osłon stałych wg indywidualnie ustalonego projektu osłon stałych 

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na następująca zmianę  zapisu: Liczba napraw tego samego 
istotnego elementu (element uniemożliwiający pracę sprzętu) w okresie gwarancji, uprawniająca 
Zamawiającego do żądania wymiany  tej części Sprzętu, w skład której wchodzi ten element na nowy 
 

ZMIANA TREŚCI SWZ 

 
Działając w oparciu o art. 137 ust. 2 PZP Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ: 

 

 
W załączniku nr 1A do SWZ Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - 
wprowadzone zmiany zostały zaznaczone na czerwono. 
 
W Załączniku nr 3 SWZ Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego - wprowadzone 
zmiany zostały zaznaczone na czerwono. 

 

 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. 

 
Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian. 

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SWZ. 

Załączniki 
 Załącznik nr 1A - Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna 
 Załącznik nr 3 - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
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