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Wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości 

            

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, działając na 

podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) przedstawia poniżej wyjaśnienia dotyczące 

zgłoszonych w postepowaniu zapytań i wątpliwości.       

 

1. Dotyczy Zał. 9 projekt umowy. Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie 

odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości 

niniejszej Umowy, a tym samych czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy 

nową następująca treścią:  „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów 

prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia 

warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym 

wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nie 

przekraczającej wynagrodzenia określonego w §………umowy.” Zaproponowana przez nas 

treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem 

odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie 

uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń. 

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody. Odpowiedzialność jest unormowana na zasadach 

ogólnych. 

 

2. Dotyczy Zał. 9 projekt umowy. Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej 

wysokości kar umownych do 10% wartości brutto umowy? Wprowadzenie do umowy 

proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego 

ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty. 

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

 

3. Dotyczy Zał. 9 projekt umowy. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniżej 

zaproponowanych zmian w umowie odnoście naruszenia praw własności intelektualnej? 

1. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności Zamawiającego wobec 

roszczeń, zarzucających, że urządzenia wchodzące w skład Przedmiotu umowy 

(„Produkty’) bezpośrednio naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich pod 

warunkiem, że Zamawiający,  

(a)  przekaże Wykonawcy bezzwłoczne zawiadomienie o roszczeniu, oraz  



(b) udzieli Wykonawcy pełnej i wyczerpującej informacji i pomocy niezbędnej Wykonawcy 

przy obronie przez roszczeniem, zawarciu ugody w przedmiocie roszczenia lub 

uniknięciu roszczenia, oraz  

(c) przekaże Wykonawcy wyłączną kontrolę nad obroną, ugodą lub uniknięciem roszczenia. 

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody.  

2.  Zamawiający zobowiązuje się nie zawierać jakiejkolwiek ugody w związku z 

roszczeniem ani ponosić kosztów lub wydatków na rachunek Wykonawcy bez uprzedniej 

pisemnej zgody Wykonawcy. 

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody.  

3. Wykonawca nie będzie miał żadnego zobowiązania do zwolnienia z odpowiedzialności 

Zamawiającego z tytułu jakiegokolwiek roszczenia o naruszenie wynikającego w 

przypadku gdy takie roszczenie wynika z: (a) zachowania przez Wykonawcę zgodności 

z projektami, specyfikacjami lub instrukcjami Zamawiającego, (b) skorzystania przez 

Wykonawcę z informacji technicznych lub technologii dostarczonych przez 

Zamawiającego; (c) modyfikacji Produktów przez Zamawiającego lub jego 

przedstawicieli, niezatwierdzonych przez Wykonawcę; wykorzystania Produktów w 

sposób inny niż zgodnie ze specyfikacjami Produktów lub stosownymi pisemnymi 

instrukcjami Produktów; (d) wykorzystania Produktów wraz z jakimkolwiek innym 

produktem lub oprogramowaniem, jeśli naruszenia można było uniknąć poprzez użycie 

aktualnej niezmienionej wersji któregokolwiek z Produktów, lub wykorzystania 

Produktów po tym, jak Wykonawca zalecił Zamawiającemu na piśmie zaprzestanie 

używania Produktów ze względu na zarzucane naruszenie; (e) niestosowania się przez 

Zamawiającego do zalecanych harmonogramów konserwacji oprogramowania i sprzętu 

komputerowego oraz instrukcji oraz/lub niewprowadzenia obowiązkowych działań 

(bezpieczeństwa). 

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody. 

4. W przypadku wniesienia roszczenia z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej 

Wykonawca będzie miał prawo, wedle własnego wyboru, do (a) zapewnienia 

Zamawiającemu prawa do dalszego korzystania z Produktów, (ii) zastąpienia lub 

zmodyfikowania Produktów w celu uniknięcia naruszenia lub (iii) zwrócenia 

Zamawiającemu  proporcjonalnej części ceny nabycia Produktów z chwilą zwrócenia 

oryginalnych Produktów. 

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody. 

5. Odpowiedzialność odszkodowawcza i zobowiązania Wykonawcy w niniejszym punkcie 

mają zastosowanie do oprogramowania osób trzecich jedynie w takim zakresie, w jakim 

Wykonawca, na podstawie umowy licencyjnej lub umowy nabycia zawartej z taką osobą 

trzecią, uprawniony jest do zwolnienia z roszczeń w przypadku takich naruszeń. 

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody. 

6. Zamawiający zobowiązuje się nie dodawać, usuwać lub zmieniać jakichkolwiek 

oznaczeń na Produktach związanych z patentami, znakami towarowymi lub prawami 

autorskimi.  

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody. 

7.   Warunki niniejszego punktu określają całość zobowiązania Wykonawcy i 

odpowiedzialności za roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej, a także 

stanowią wyłączny środek jaki przysługuje Zamawiającemu w przypadku roszczenia o 

naruszenie praw własności intelektualnej. 

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

4. Dotyczy Zał. 9 projekt umowy. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień 

z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy?   

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

5. Dotyczy Zał. 9 projekt umowy. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do umowy 

następującej klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych: „Zamawiający powierza 



Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych pacjentów, których Zamawiający jest 

administratorem, w zakresie i w celu związanym  wyłącznie z wykonywaniem  niniejszej 

umowy, a w szczególności świadczenia  usług gwarancyjnych i serwisowych. 

Zaproponowana przez nas klauzula ma na celu umożliwienie przetwarzania danych 

osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych w przypadku dostępu 

Wykonawcy do danych osobowych pacjentów Zamawiającego przy wykonywaniu napraw 

aparatury medycznej. 

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

6. Dotyczy Załącznik nr 2 ust VI pkt 14. Czy Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku 

przeprowadzenie aktualizacji oprogramowania polegającej na instalacji oprogramowania 

zgodnie z zaleceniami serwisu, tj. nowych wersji eliminujących wszelakie błędy i 

dysfunkcje oprogramowania, ale bez instalacji nowych funkcjonalności? Wynika to z faktu, 

że instalacja nowych funkcji jest rozbudową, a nie aktualizacją systemu. 

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę.  

 

7. Dotyczy SIWZ. Mając na względzie regulacje specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, wnosimy o jednoznaczne dookreślenie, czy Zamawiający poprzez dni robocze 

rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy o 

których stanowi ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy  (Dz. U. Nr 4, 

poz. 28 z późn. zm.). 

Odpowiedź. Zamawiający poprzez dni robocze rozumie dni od poniedziałku do piątku z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy o których stanowi ustawa z dnia 18 stycznia 

1951 r. o dniach wolnych od pracy  (Dz. U. Nr 4, poz. 28 z późn. zm.). 

 

8. Dotyczy SIWZ projekt Umowy par 4 ust 2 pkt b. Czy Zamawiający zgodzi się wykreślić 

zapis? Uzasadnienie: Nie znajduje uzasadnienia oczekiwanie wymiany całego aparatu na 

nowy po trzech interwencjach serwisowych, nieraz dotyczących błahych elementów takich 

jak np: pedał ekspozycji, centrator laserowy, czy popychacze kabli. Rozwiązaniem 

powszechnie akceptowanym i uwzględniającym interes zarówno Zamawiającego jak i 

Wykonawcy jest ustalenie obowiązku wymiany podzespołu na nowy w przypadku jego 

uprzedniej 3-krotnej naprawy. 

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

9. Dotyczy SIWZ projekt Umowy par 4 ust 2 pkt e,f.  Prosimy Zamawiającego o określenie 

czasu obowiązywania ważności oferty w zakresie punktów e,f 

Odpowiedź. Oferta Wykonawcy obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy. 

 

10. Dotyczy SIWZ projekt Umowy par 4 ust 2 pkt e,f. Ze względu na różnice czasowe 

obowiązywania Umowy prosimy o dopuszczenie przedstawienia oferty w walucie USD lub 

Euro z przeliczeniem w dniu sprzedaży kontraktu serwisowego po upływie gwarancji. 

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza. 

 

11. Dotyczy SIWZ projekt Umowy par 5 ust 2. Mając na względzie regulacje specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania, zwracamy się o 

wyjaśnienie czy Zamawiający przewiduje zawarcie Umowy Serwisowej dla przedmiotu 

zamówienia po upływie terminu gwarancyjnego w celu zapewnienia najwyższych 

standardów wykonywanych badań? 

Odpowiedź. Serwis pogwarancyjny unormowany jest w projekcie umowy. Zamawiający nie 

przewiduje umowy serwisowej. 

 

12. Dotyczy Załącznika 2 ust VI pkt 16. Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od 

tego warunku w przypadku złożenia deklaracji, że wszyscy inżynierowie przeszkoleni przez 

Wytwórcę do serwisowania danego typu aparatów są wyposażeni w klucze serwisowe, a 



tylko przeszkolone osoby powinny mieć dostęp do zaawansowanych funkcji serwisowych 

gdyż wszelka ingerencja na tym poziomie może skutkować uszkodzeniem urządzenia lub 

pogorszeniem warunków jego pracy? Należy dodać, że wszystkie certyfikowane serwisy, o 

których pisze Zamawiający powinny zatrudniać inżynierów przeszkolonych przez 

Wytwórców, a tym samym nie powinno być żadnego problemu z kodami, loginami i 

hasłami. Pytanie nasze jest o tyle zasadne o ile Zamawiający zdaje sobie na pewno sprawę 

z tego, że w przypadku udostępniania kluczy serwisowych nieautoryzowanym 

(niecertyfikowanym) serwisom sprzętu medycznego Zamawiający bierze na siebie 

odpowiedzialność i ryzyko z tytułu incydentu medycznego w przypadku, jeżeli by taki 

wystąpił. 

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

    Jeżeli zamawiający odpowie NIE na powyższe pytanie czy Zamawiający zgodzi się w 

ramach tego punktu zamiast udostępniania kluczy serwisowych na wysłanie pracownika 

działu technicznego Zamawiającego na szkolenie Biomedowe organizowane przez 

Wytwórcę, co zapewni możliwość dobrej współpracy z autoryzowanymi serwisami i lepszą 

kontrolę ich pracy? 

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

13. Czy w zakresie Zadania nr 4 Zamawiający dopuści złożenie oferty na wolne od 

ftalanów, jednorazowe, sterylne zestawy o wytrzymałości ciśnieniowej 350 PSI, do 

automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Stellant CT, składające się z dwóch oddzielnie 

pakowanych kompletów, w tym: 

zestaw (komplet) A, w skład którego wchodzą elementy, jak: 

 1 x wkład (strzykawka) o pojemności 200 ml 

 1 x łącznik niskociśnieniowy o długości 150 cm, z jedną zastawką antyzwrotną, z 

trójnikiem, gdzie długość ramion trójnika jest różna i wynosi odpowiednio: dla 

odgałęzienia po stronie kontrastu  +/- 10 cm i dla odgałęzienia po stronie roztworu NaCl  

+/- 25 cm 

 złącze szybkiego napełniania typu „J” 

zestaw (komplet) B, w skład którego wchodzą elementy, jak: 

 1 x wkład (strzykawka) o pojemności 200 ml 

 1 x ostrze typu „Spike” 

1 x złącze szybkiego napełniania typu „J” ? 

UZASADNIENIE: 

Jednorazowe wkłady/zestawy, o których mowa w Pytaniu 1, są artykułami dobrze znanymi 

Zamawiającemu, ponieważ ich dostawy w łącznej ilości 1400 sztuk były przedmiotem 

zrealizowanej umowy, zawartej w dniu 01.04.2016 roku i aktualnej do 31.03.2017 roku.  

Jakość, budowa, parametry oraz specyfika zastosowania wkładów, o których mowa w Pytaniu 

1 nigdy nie budziły najmniejszych zastrzeżeń ze strony Pracowni Tomografii Komputerowej 

SP ZOZ w Sejnach.  

Ponadto, opisane w Pytaniu 1 zestawy dostarczane są w ogromnych ilościach (setki tysięcy), 

od około 10 lat, do Użytkowników wstrzykiwaczy kontrastu Stellant CT D na terenie Polski, 

bez żadnych reklamacji czy zastrzeżeń ze strony ich Użytkowników. Do grona stałych 

Odbiorców wyżej opisanych zestawów – poza Pracownią TK SP ZOZ w Sejnach – należą m.in. 

Centrum Onkologii Instytut Oddział w Krakowie, Szpital Kliniczny Nr 1 w Szczecinie, Szpital 

Czerniakowski w Warszawie, Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu, Wielkopolskie 

Centrum Onkologii w Poznaniu, Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie, Szpital 

Uniwersytecki w Krakowie, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu i wiele 

innych, wiodących placówek służby zdrowia.  

Wskazany w Pytaniu 1 sposób konfekcjonowania (pakowania) zestawów wkładowych w 

DWIE osobne, sterylne formy polistyrenowe, pozwala na oddzielne wykorzystanie każdego z 

zapakowanych do takiej formy elementów składowych zestawu, z zachowaniem jego pełnej 

sterylności (parametr istotny w sytuacji badania tomograficznego, w którym podawany jest 



wyłącznie kontrast, bez soli fizjologicznej, a więc w przypadku iniekcji z wykorzystaniem 

wyłącznie jednej głowicy urządzenia, czyli tylko jednego zestawu wkładowego A lub B).  

Czynnikiem niezmiernie istotnym jest tutaj także RÓŻNA długość ramion (odgałęzień) 

trójnika, będącego elementem składowym omawianych zestawów wkładowych. Krótsze 

odgałęzienie trójnika (o długości +/- 10 cm), odchodzące bezpośrednio od głowicy 

odpowiedzialnej za podawanie środka kontrastowego, pozwala na zminimalizowanie ilości 

kontrastu, jaka pozostaje na ściankach takiego odgałęzienia po podaniu środka cieniującego 

(zestawy jednorazowego użytku podlegają utylizacji po ich jednokrotnym wykorzystaniu, co 

oznacza, że utylizacji podlegać także musi drogi środek kontrastowy, pozostający na ściankach 

odgałęzienia trójnika – im krótsze takie odgałęzienie, tym mniejsze są straty finansowe na 

niewykorzystanym w badaniu środku kontrastowym).  

Przy zapotrzebowaniu, określonym dla pozycji Zadania nr 4 na 1200 zestawów wkładowych 

(każdy zestaw wyposażony w złącze niskiego ciśnienia z trójnikiem) zakup asortymentu, o 

którym mowa w Pytaniu 1 umożliwi Zamawiającemu redukcję kosztów badań prowadzonych 

z wykorzystaniem nabywanych zestawów wkładowych. Umożliwienie znacznej redukcji ilości 

środka kontrastowego wykorzystywanego w prowadzonych badaniach, przyniesie placówce 

Zamawiającego wymierne korzyści finansowe (duże oszczędności w wykorzystaniu drogiego 

środka kontrastowego – redukcja kosztów prowadzonych badań diagnostycznych).  

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

 

Prosimy także o odpowiedź na poniższe pytanie, które dotyczy Załącznika nr 9 do SIWZ Wzór 

umowy dostawy. 

 

14. Czy Zamawiający dokona modyfikacji wzoru umowy, w zakresie § 6, pkt. 3 o treści (cyt.): 

3. W  przypadku  zwłoki Wykonawcy w  realizacji  dostawy  dłuższej  niż  2  dni,  

Wykonawca  zapłaci karę umowną  w  wysokości  0,1  %  wartości  przedmiotu  umowy  za  

każdy  dzień  zwłoki. 

i zastąpi cytowaną treść zapisem o brzmieniu: 

3. W  przypadku  zwłoki Wykonawcy w  realizacji  dostawy  dłuższej  niż  2  dni,  

Wykonawca  zapłaci karę umowną  w  wysokości  1%  wartości  niezrealizowanego 

zamówienia  za  każdy  dzień  zwłoki. 

 

UZASADNIENIE: 

Zwracamy uwagę Zamawiającego na fakt, że kary jakie potencjalnie mogą zostać nałożone na 

Wykonawcę za zawinione lub niezawinione przez niego opóźnienie dostawy, muszą być 

adekwatne do wysokości doznanych szkód i w żadnej mierze nie powinny być wygórowane. 

W żadnym razie nie powinny też obejmować tej części umowy, która wcześniej została już 

rzetelnie i należycie zrealizowana. Szczególnie, że Zamawiający we wzorze umowy nie 

przewiduje czynników tzw. siły wyższej, na które Wykonawca nie ma wpływu.  

Wyłącznie zapisy w postulowanej przez nas, zmodyfikowanej, treści będą pozostawały w 

zgodzie z art. 484 ust. 2 Kodeksu Cywilnego, którego §2 stanowi o tym, iż (cyt.): Jeżeli 

zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary 

umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana. 

Prosimy o wprowadzenie przez Zamawiającego treści udzielonych odpowiedzi do zapisów 

SIWZ i o nadanie im tym samym charakteru wiążącego dla wszystkich podmiotów biorących 

udział w niniejszym postępowaniu przetargowym. 

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 

Dyrektor SP ZOZ w Sejnach 
 

 


