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do wiadomo ści 

Firmy bior ące udział w post ępowaniu  
 

 
WYJAŚNIENIA Nr 2 

 
do post ępowania na dzier żawę powierzchni 110 m 2 ścian w celu monta żu urządzeń 
Systemu Telewizji Szpitalnej w salach chorych i inn ych wskazanych miejscach 
Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzib ą w Częstochowie.  
 
 
Pytanie nr 1  
dot. przetargu na dzierżawę powierzchni ścian w salach chorych w celu zainstalowania 
Systemu Telewizji Szpitalnej . 

Mając na uwadze wybór oferenta w niniejszym postępowaniu prowadzącego 
przedmiotową działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami w kraju, zwracam się 
z prośbą o rozszerzenie zapisu w SWU pkt. V „warunki udziału w post ępowaniu", 
dotyczącym załączenia dokumentów potwierdzających uregulowanie przez najemcę 
obowiązków wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa 
z dnia 4 maja 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. 2006 r., Nr 90 
poz. 631 z późniejszymi zmianami Dz. u. z 2006r. Nr 90, poz. 631) zwracamy się z prośbą 
o uwzględnienie w pkt. II ppkt.6 treści ogłoszonego postępowania wymogu przedłożenia 
umów 

1. ZAiKS 
2. STOART 
3. SAWP 

Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych każdy podmiot 
prowadzący działalność związaną z montażem i eksploatację Systemów Telewizji 
Szpitalnej powinien posiadać zawarte umowy z ww. trzema Organizacjami Zarządzania 
Prawami Autorskimi. W celu pozyskania rzetelnej informacji o podstawach i konieczności 
zawarcia umów z ww. stowarzyszeniami w zakresie eksploatacji STS-ów przekazujemy 
kontakt: 

a. STOART - Joanna Strzelecka te. 22 556 92 31 
b. SAWP - Jarosław Kamiński te.22 624 71 27 

Posiadanie przez oferenta umowy licencyjnej ze stowarzyszeniem STOART sprawdzić 
wchodząc na dedykowaną do tego celu stronę http://elicencia.pl/WeryfikaciaLicencii.aspx i 
wpisując NIP danego przedsiębiorcy. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy SWU 
Pytanie nr 2  
Działając zgodnie z obowiązującymi przepisami epidemiologicznymi, zwracam się 
z prośbą o zamieszczenie w treści ogłoszenia warunku zastosowania przez oferenta 
słuchawek z materiałów atestowanych przez PZH - materiałów nadających się do 
dezynfekcji, zgodnie z określonymi normami epidemiologicznymi (SANEPID) i przyjętymi 
standardami wyposażenia STS-ów. Ze względu na częstą rotację pacjentów 



i bezpośrednim kontakcie słuchawek z ciałem winny być one wykonane z materiałów 
nadających się do dezynfekcji (bez obić gąbczastych, gumowych, skóropodobnych itp.) 
W związku z powyższym prosimy o rozszerzenie zapisu w SWIZ oraz projekcie umowy 
w §1 pkt. 4 o „słuchawki z atestem PZH". Niniejsza zmiana jest niezbędna w celu 
spełnienia przez wykonawcę zapisu w projekcie umowy w §3 pkt. 3.  
Dodatkowo możliwość uruchomienia - doładowania konta przez: 

•   płatności poprzez przelew internetowy z dedykacją wpisywaną w tytule płatności, 
która wyświetli się na monitorze w Sali pacjenta. Płatność wykonywana z poziomu 
naszej strony internetowej www.poltv.pl po przez szybki przelew internetowy 
„online" w systemie CashBill. Uruchomienie odbiornika do 3 minut od zatwierdzenie 
przelewu. 

Odpowied ź: Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy SWU 
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