
 

 

ODPOWIEDŹ: 

Udzielający zamówienia wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie pod warunkiem: 

1) przedłożenia wraz z ofertą wykonawcy umowy konsorcjum 

2) złożenia oświadczenia o solidarnej odpowiedzialności obu członków konsorcjum za 

wykonywanie umowy dzierżawy oraz umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych; przez 

oświadczenie to rozumie się: poddanie się odpowiedzialności za niewykonywanie lub 

nienależyte wykonywanie przedmiotu którejkolwiek umowy przez każdy z podmiotów, 

przy czym udzielający zamówienia zwraca uwagę, iż sama realizacja umowy na udzielanie 

świadczeń zdrowotnych ze względu na jej przedmiot możliwa będzie jedynie przez 

podmiot leczniczy spełniający wymagania, o których mowa w przepisach powszechnie 

obowiązujących, warunkach przetargu, czy standardach określonych przez płatnika 

publicznego. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Przez pojęcie wysoko wykwalifikowany personel rozumie się personel, który spełnia i spełniać będzie 

w toku obowiązywania umowy wymagania określone przepisami prawa, w tym także wymogi 

określone przez płatnika publicznego. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Udzielający zamówienia podtrzymuje zapisy umowy, zwracając jednocześnie uwagę oferenta na treść 

warunków przetargu: W sytuacjach nagłych i poza godzinami pracy Pracowni, Przyjmujący zamówienie 

zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych osobiście lub za pośrednictwem zaakceptowanego 

pisemnie przez Udzielającego zamówienie podwykonawcę w odległości jak najbliższej od Udzielającego 



zamówienie na terenie województwa pomorskiego, tak aby całkowita dostępność świadczeń 

zdrowotnych wynosiła 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.  

oraz par. 6 ust. 2 warunków przetargu: 

Świadczenia będą udzielane w pracowni utworzonej na terenie UDZIELAJACEGO ZAMÓWIENIE. W 
sytuacjach nagłych, poza godzinami pracy Pracowni, PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE zapewnia udzielanie 
świadczeń zdrowotnych osobiście lub za pośrednictwem zaakceptowanego pisemnie pod rygorem 
nieważności przez UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIE podwykonawcę w odległości jak najbliższej od 
UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIE (tj. terenu województwa pomorskiego), tak aby całkowita dostępność 
świadczeń zdrowotnych wynosiła 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. § 4 ust. 2 stosuje się. 
 
Jednocześnie, opierając się na dotychczasowych potrzebach Udzielającego zamówienie, informuje się, 
że sytuacje takie występują aktualnie rzadko. 
 

 

ODPOWIEDŹ: 

Udzielający zamówienia podtrzymuje dotychczasowe zapisy. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Udzielający zamówienie podtrzymuje dotychczasowe zapisy, wskazując, iż nie można przewidzieć 

wszystkich okoliczności, które będą stały na przeszkodzie uruchomieniu przez Dzierżawcę pracowni 

rezonansu magnetycznego w terminie i każdą tego typu sytuację należy oceniać indywidualnie. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Udzielający zamówienie podtrzymuje dotychczasowe zapisy. Jednocześnie zwraca się uwagę oferenta, 

iż zakres badań wynika w szczególności z rodzajów badań przewidzianych przez płatnika publicznego, 

tym samym postanowienia warunków przetargu i umowy powinny dopuszczać możliwość jego 

rozszerzenia. 

 



ODPOWIEDŹ: 

Zakres badań wynika w szczególności z rodzajów badań przewidzianych przez płatnika publicznego, 

tym samym postanowienia warunków przetargu i umowy powinny dopuszczać możliwość jego 

rozszerzenia. Tym samym, poprzez elastyczne reagowanie przewidziane w treści przywołanego 

postanowienia umowy, rozumie się w szczególności realizację badania, które nie zostało przewidziane 

w treści warunków przetargu, a z przyczyn medycznych jego wykonanie stało się konieczne. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Udzielający zamówienia podtrzymuje dotychczasowe zapisy. Odpowiedź na pytanie nr 3 przywołuje 

istotne warunki przetargu, które wskazują zasady wykonywania świadczeń zdrowotnych poza 

godzinami pracy pracowni, jak natomiast wskazano wcześniej, takie sytuacje występują rzadko. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Wobec podtrzymania w tym zakresie w całości dotychczasowych postanowień, przyjmującemu 

zamówienie nie będzie przysługiwać roszczenie o zapłatę należności z tytułu wykonania mniejszej 

liczby badań.  

Z uwagi na fakt, że jednym z podstawowych celów postępowania jest właśnie wyłonienie wykonawcy, 

który będzie udzielać świadczeń zdrowotnych na rzecz SPS ZOZ w Lęborku, nie przewiduje się 

wprowadzenia zasady pierwszeństwa w zlecaniu badań. 

 

 ODPOWIEDŹ: 

Udzielający zamówienia wyraża zgodę na zmianę roku produkcji urządzenia w warunkach przetargu na 

rok 2015.  

 

 



ODPOWIEDŹ: 

Udzielający zamówienia wyraża zgodę na pominięcie zapisu dotyczącego szkolenia na obecnym etapie 

postępowania. Jednocześnie wprowadza się wymóg posiadania odpowiedniego przeszkolenia przez 

wszystkie osoby, które będą brały udział przy realizacji części medycznej przetargu, w chwili 

uruchomienia pracowni. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Udzielający zamówienia podtrzymuje dotychczasowe zapisy. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Udzielający zamówienia rozumie przez stan odnowiony w szczególności: doprowadzenie do stanu 

technicznego, który umożliwiałby dalsze świadczenie usług medycznych na uprzednio dzierżawionej 

powierzchni beż konieczności przeprowadzenia żadnych prac dodatkowych, w tym także 

odmalowanie. Kwestię zobowiązań po zdaniu przedmiotu dzierżawy uregulowane są w szczególności 

w par. 8 – 10 umowy dzierżawy. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Udzielający zamówienia wymaga sumy ubezpieczenia: 600.000 zł (ubezpieczenie dzierżawionej części 

obiektu) oraz ubezpieczenie urządzenia rezonansu medycznego wraz z niezbędnymi instalacjami do 

jego niezbędnego działania oraz innych urządzeń medycznych i technicznych w obrębie dzierżawionej 

powierzchni – na kwotę nie mniejszą niż wartość tych urządzeń instalacji; ubezpieczenie od ognia i 

innych zdarzeń losowych powinno obejmować również przepięcia, szkody wodociągowe, centralnego 

ogrzewania, kanalizacyjne oraz innych instalacji. Zastrzeżenie wprowadza się w związku z obecnością 

na rynku ubezpieczeń, które zapewniają w wariancie podstawowym jedynie minimalną ochronę 

ubezpieczeniową i wąski katalog zdarzeń objętych tą ochroną, a co za tym idzie nie są wystarczające 

dla potrzeb zarówno udzielającego zamówienia, jak i przyjmującego zamówienie, biorąc pod uwagę 



charakter działalności, która ma być prowadzona na dzierżawionej powierzchni. Udzielający 

zamówienia nie precyzuje wymogów dotyczących franszyzy - szkody w zakresie nieobjętym 

ubezpieczeniem, będą naprawiane bezpośrednio przez Dzierżawcę. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Udzielający zamówienia podtrzymuje dotychczasowe zapisy. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Udzielający zamówienia wskazuje, że opłaty, jak wskazano w treści Warunków, będą obliczane w 

sposób proporcjonalny do zajmowanej powierzchni, natomiast nie jest możliwe wskazanie wielkości 

opłat, które uzależnione jest od bieżącego zużycia oraz stawek gestorów mediów. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Udzielający zamówienia Informuje, że SPS ZOZ w Lęborku jest jednostką akredytowaną w Programie 

Akredytacji  Szpitali   i  jest zobowiązany do spełniania standardów akredytacyjnych o których mowa w 

Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2009 r. Nr 52,Poz. 418 z 

późn. zm.), w tym także standardów w zakresie diagnostyki obrazowej (DO1 i DO2). 

Aktualizacja i wdrożenie procedur odbędzie się w uzgodnieniu z podmiotem z którym SPS ZOZ w 

Lęborku zawrze umowę na wykonywanie powyższych badań.  Zestawienie standardów 

akredytacyjnych w Programie Akredytacji Szpitali dostępne jest na stronach Centrum Monitorowania 

jakości w Ochronie Zdrowia pod adresem: http://www.cmj.org.pl/akredytacja/standardy.php 

Poza powyższym, przyjmujący zamówienia ponosi także odpowiedzialność także za przestrzeganie 

innych regulaminów i przepisów wewnętrznie obowiązujących, w tym również przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy czy bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

 

 

http://www.cmj.org.pl/akredytacja/standardy.php


 

ODPOWIEDŹ: 

Udzielający zamówienia podtrzymuje dotychczasowe zapisy, wskazując, że treść umowy oraz przepisy 

ogólne stanowią wystarczającą podstawę do określenia wzajemnych roszczeń stron w przywołanej 

sytuacji. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Udzielający zamówienia podtrzymuje dotychczasowe zapisy. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Udzielający zamówienia podtrzymuje dotychczasowe zapisy wskazując, iż w sytuacjach, w których 

umowa przewiduje możliwość zmiany ceny, zapis taki ma charakter szczególny wobec zasady 

niezmienności ceny przez okres trwania zamówienia, a tym samym będzie on wiążący dla stron bez 

konieczności modyfikacji wskazanego postanowienia. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Udzielający zamówienia podtrzymuje dotychczasowe zapisy, wskazując jednocześnie, iż wskazana 

przez oferenta sytuacja może stać się przesłanką do uznania, iż brak uruchomienia przez Dzierżawcę 

pracowni rezonansu magnetycznego w wyznaczonym terminie nastąpił bez jego winy, a tym samym 

może on nie ponieść negatywnych konsekwencji niewykonania umowy w tym zakresie. 

 



 

ODPOWIEDŹ: 

Udzielający zamówienia podtrzymuje dotychczasowe zapisy. 

 

 

 



ODPOWIEDŹ: 

Zmienia się pkt 11 par. 4 ust. 1 pkt 10 umowy w ten sposób, że nadaje się mu następujące brzmienie: 

ubezpieczenia przedmiotu umowy od ognia i zdarzeń losowych na sumę ubezpieczenia  600.000 zł 

(ubezpieczenie dzierżawionej części obiektu) oraz ubezpieczenie urządzenia rezonansu medycznego 

wraz z niezbędnymi instalacjami do jego niezbędnego działania oraz innych urządzeń medycznych i 

technicznych w obrębie dzierżawionej powierzchni – na kwotę nie mniejszą niż wartość tych urządzeń 

instalacji przez okres trwania niniejszej umowy i złożenia kopii umowy Wydzierżawiającemu w terminie 

7 dni od dnia zawarcia umowy dzierżawy. Wydzierżawiający dopuszcza zawieranie umowy 

ubezpieczenia na okresy roczne zapewniając ciągłość ubezpieczenia, polisy na kolejne okresy powinny 

być przedkładane najpóźniej w dniu wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej dla polisy bieżącej. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Udzielający zamówienia podtrzymuje dotychczasowe zapisy. 

 

 

ODPOWIEDŹ: 

Udzielający zamówienia podtrzymuje dotychczasowe zapisy. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Udzielający zamówienia podtrzymuje dotychczasowe zapisy. Jednocześnie informuje się, że wskazana 

stawka waloryzacji została przyjęta przez Udzielającego zamówienie w umowach z innymi 

dzierżawcami. 



 

ODPOWIEDŹ: 

Udzielający zamówienia podtrzymuje dotychczasowe zapisy. Udzielający zamówienie w miarę 

możliwości będzie uzgadniał terminy kontroli z Przyjmującym zamówienie. Wymóg niniejszy 

wprowadza się jednak z uwagi na obowiązek właściwej realizacji umów zawartych z Narodowym 

Funduszem Zdrowia. 

 

 

 



 

ODPOWIEDŹ: 

Zmienia się termin wypowiedzenia umowy przewidziany w par. 7 ust. 3, który otrzymuje brzmienie: 

Wydzierżawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy za trzymiesięcznym okresem 
wypowiedzenia jeżeli Dzierżawca nie wypełnia w sposób prawidłowy obowiązków wynikających z 
niniejszej umowy, a w szczególności:  

1) niewłaściwie używa przedmiotu dzierżawy, używa przedmiotu dzierżawy dla celów innych niż 
wynikające z umowy, dopuszcza do pogorszenia stanu technicznego lub zniszczenia przedmiotu 
umowy 

2) nie wykona napraw lub usunięcia usterek obciążających Dzierżawcę w terminie wyznaczonym 
przez Wydzierżawiającego w skierowanym do Dzierżawcy wezwaniu; wskazana przez 
Wydzierżawiającego długość terminu będzie uzasadniona charakterem naprawy lub czasem 
potrzebnym na usunięcie usterki przez podmiot fachowy,  

3) nie respektuje przepisów i zasad porządkowych obowiązujących u Wydzierżawiającego i 
pomimo wezwania do przestrzegania przepisów i zasad porządkowych skierowanego przez 
Wydzierżawiającego, które zawierać będzie wskazanie konkretnego uchybienia lub uchybień, 
nie dostosuje się niezwłocznie do tych przepisów lub zasad. 

 

 

 

 



ODPOWIEDŹ: 

Udzielający zamówienia podtrzymuje dotychczasowe zapisy. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Udzielający zamówienia nie zgadza się na wykreślenie postanowienia, dokonuje się jednak jego 

sprostowania, nadając mu brzmienie: 

Dzierżawcy, po zakończeniu umowy dzierżawy lub w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy w 

jakimkolwiek trybie, nie przysługuje roszczenie wobec Wydzierżawiającego za poniesione na 

przebudowę i adaptację pomieszczeń oraz jakiekolwiek prace związane z dostosowywaniem 

przedmiotu dzierżawy koszty i nakłady.  Wartość ewentualnych ulepszeń przedmiotu umowy 

dokonanych na koszt własny Dzierżawcy oraz nakładów poczynionych w związku z pracami 

budowlanymi i adaptacyjnymi na wynajmowanej powierzchni przechodzi nieodpłatnie na rzecz 

Wydzierżawiającego w chwili dokonania takiego ulepszenia. Dzierżawca zrzeka się w pełnym, 

dozwolonym przepisami prawa zakresie, roszczeń z wyżej wskazanych tytułów. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Udzielający zamówienia podtrzymuje dotychczasowe zapisy 

 

ODPOWIEDŹ: 

Udzielający zamówienia podtrzymuje dotychczasowe zapisy z uwagi na wzajemne skutki prawne, z 

którymi wiąże się realizacja obu umów. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Udzielający zamówienia podtrzymuje dotychczasowe zapisy. 

 



 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zmienia się par. 4 ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 

Przedmiot umowy wykonywany będzie osobiście przez PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE. W sytuacjach 
wyjątkowych dopuszcza się możliwość realizacji świadczeń przez inny podmiot wskazany przez 
PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE, po uprzedniej pisemnej akceptacji przez UDZIELAJĄCEGO 
ZAMÓWIENIA. W takich sytuacjach PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE zobowiązany jest przedłożenia 
wszelkich niezbędnych dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiednich kwalifikacji podmiotu 
wskazanego przez PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE i spełnianie przez niego wymogów określonych 
przepisami prawa, w szczególności posiadania: polisy ubezpieczeniowej i dokumentów 
potwierdzających specjalizację. Udzielający zamówienia nie będzie uprawniony do nie udzielenia 
akceptacji po przedłożeniu żądanych dokumentów przez Przyjmującego zamówienie. 
 

ODPOWIEDŹ: 

Udzielający zamówienia podtrzymuje dotychczasowe zapisy. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Udzielający zamówienia podtrzymuje dotychczasowe zapisy. 



 

ODPOWIEDŹ: 

Udzielający zamówienia podtrzymuje dotychczasowe zapisy. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Udzielający zamówienia podtrzymuje dotychczasowe zapisy. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Udzielający zamówienia podtrzymuje dotychczasowe zapisy. 

 

 



ODPOWIEDŹ: 

Par. 12 umowy otrzymuje brzmienie: 

1. Umowa ulega rozwiązaniu: 
1) z upływem czasu, na który była zawarta, 
2) wskutek oświadczenia PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca, w przypadku zaległości w zapłacie przez 
UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIE należności wynikających z niniejszej umowy za co najmniej dwa 
okresy płatności, 

3) wskutek oświadczenia UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu 
wypowiedzenia, w przypadku, gdy PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE w sposób istotny naruszy 
postanowienia umowy, w szczególności w przypadku: nieterminowego wykonywania umowy z 
winy Przyjmującego zamówienie (zawinionego naruszenia terminów wykonania świadczenia 
zdrowotnego), braku zapewnienia dostępności świadczeń zdrowotnych z winy Przyjmującego 
zamówienie (braku możliwości wykonania badania przez Przyjmującego zamówienie lub 
wskazanego przez niego i zaakceptowanego przez Udzielającego zamówienie podwykonawcę 
w terminie wskazanym w umowie) czy wykonywania świadczeń przy braku zachowania 
zgodności z wymogami wynikającymi z przepisów prawa, w tym standardami określonymi przez 
płatnika publicznego, 

4) w każdym czasie za zgodnym porozumieniem stron. 
2. Umowa może być również rozwiązana przez UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA bez zachowania okresu 

wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku: 
1) utraty przez PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE uprawnień koniecznych do realizacji świadczeń 

zdrowotnych, 
2) nie udokumentowania w terminie 10 dni od podpisania niniejszej umowy, zawarcia przez 

PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz dodatkowego 
ubezpieczenia z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków oraz zdarzeń zagrożonych 
podejrzeniem o zakażenie lub chorobę zakaźną w związku z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych objętych niniejszą umową. 

3. W przypadku rozwiązania umowy w sposób określony w ust. 2, PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE 
obowiązany jest do zapłaty UDZIELAJĄCEMU ZAMÓWIENIE kary w wysokości 10.000 zł. 

4. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA zastrzega sobie możliwość jednostronnego rozwiązania umowy w 
przypadku ograniczenia prowadzonej przez siebie działalności, likwidacji, upadłości lub rozwiązania 
podmiotu leczniczego, bez prawa do odszkodowania dla PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE, w terminie 
14 dni od wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej. 

5. Rozwiązanie umowy wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej. 
 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zmienia się par. 15 ust. 1, nadając mu następujące brzmienie: 

„Strony zgodnie oświadczają, że zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszystkich warunków 

przedmiotu, treści, sposobu wykonywania i skutków niniejszej umowy. Zastrzeżenie to nie dotyczy 

uprawnionych organów w ramach wykonywanych przez nie zadań na podstawie obowiązujących 



przepisów i danych publicznie dostępnych, jeżeli stały się one dostępne publicznie w sposób zgodny z 

prawem.” 

 

ODPOWIEDŹ: 

Udzielający zamówienia podtrzymuje dotychczasowe zapisy. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Udzielający zamówienia podtrzymuje dotychczasowe zapisy. 

 
ODPOWIEDŹ: 

Udzielający zamówienia podtrzymuje dotychczasowe zapisy. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Udzielający zamówienia podtrzymuje dotychczasowe zapisy. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Udzielający zamówienia podtrzymuje dotychczasowe zapisy. 

 

INFORMACJA: 

TREŚĆ WARUNKÓW PRZETARGU, W TYM TAKŻE UMÓW, NIE ZOSTAŁA ZMIENIONA W 

DOKUMENTACH DOSTĘPNYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ, DLATEGO OFERENCI POWINNI 

UWZGLĘDNIĆ WPROWADZONE W NINIEJSZYCH WYJAŚNIENIACH (ODPOWIEDZIACH NA PYTANIA) 

ZMIANY. 

ZMIENIONA TREŚĆ WARUNKÓW PRZETARGU, W TYM TAKŻE WZORÓW UMÓW, ZOSTANIE 

UDOSTĘPNIONA NA STRONIE INTERNETOWEJ SPS ZOZ W LĘBORKU NA DWA DNI PRZED UPŁYWEM 

TERMINU SKŁADANIA OFERT. 


