
 

Leżajsk, 4 grudnia 2019 r. 

Znak sprawy: DZP-380-25/2019 

 

Pytania i odpowiedzi 

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu 

nieograniczonego obejmującego „Wykonanie przeglądów technicznych aparatury i sprzętu 

medycznego” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: 

 

Pytanie 1 

Część nr 4 poz. 1 

Czy Zamawiający w części numer 4 obejmującej myjnie endoskopowe w pozycji numer 1 miał na myśli 

myjnię miniETD2 GA Olympus zamiast wpisanej AQA VISEO?  

Urządzenie AQA VISEO jest zmiękczaczem wody wpisanym w pozycji numer 33? 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający zmienia zapis znajdujący się w formularzu cenowym dotyczącym części nr 2 poz. 1 na 

„Myjnia endoskopowa miniETD2 GA 14826438 Olympus” oraz zapis „Myjnia endoskopowa AQA 

VISEO (przegląd + wymiana części)” otrzymuje brzmienie: „Myjnia endoskopowa miniETD2 (przegląd 

+ wymiana części)”. Wykonawca uwzględnia wprowadzone zmiany w formularzu cenowym. 

 

Pytanie 2 

Część nr 1, Część nr 9 

Czy w trosce o bezpieczeństwo pacjentów Zamawiający będzie wymagał podczas wykonywania 

przeglądów przeprowadzenia testów dokładności dozowania oraz pomiarów ciśnienia okluzji dla każdej 

pompy zalegalizowana aparatura kontrolno-pomiarową czyli testerem pomp infuzyjnych? 

Odpowiedź brzmi: Tak. 

 

Pytanie 3 

Część nr 1, Część nr 9 

Czy podczas przeprowadzania przeglądów przez Wykonawcę Zamawiający będzie wymagał aktualizacji 

oprogramowania do najnowszej produkcyjnej wersji? 

Odpowiedź brzmi: Tak. 

 

Pytanie 4 

Zwracamy się z prośbą o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby Wykonawca dokonał 

przeglądu wszystkich urządzeń medycznych zaoferowanych w ofercie lub w danej części oferty 

w ramach jednej wizyty serwisanta? 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie przeglądu w ramach jednej wizyty serwisanta w danej części. 

 

Pytanie 5 

Dotyczy zapisów SIWZ 

Czy z ostrożności, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta oraz jakości usług medycznych zgodnie 

z ustawą o wyrobach medycznych (ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych 

(Dz.U.2017.211 t.j. z dnia 2017.02.03) Zamawiający będzie wymagał odpowiednich kwalifikacji 

technicznych dostawcy serwisu w zakresie aparatury będącej przedmiotem przetargu, potwierdzonych 

aktualnymi certyfikatami (nie starsze niż 2 lata) odbytych przez inżynierów szkoleń organizowanych 

przez producenta? 

Jednocześnie wskazujemy iż kwestia osób dedykowanych do realizacji zamówienia istotnego z punktu 

widzenia bezpieczeństwa i zdrowia publicznego zamówienia jest kwestią kluczową, dlatego też wnosimy 

o rozważenie zmodyfikowania warunków udziału w postępowaniu w rozumieniu art. 22 ust. 1 pkt 2 uPzp 

poprzez nałożenie na wykonawców obowiązku posiadania aktualnych certyfikatów odbytych przez 

inżynierów szkoleń organizowanych przez producenta.? 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 



Pytanie 6 

Dotyczy zapisów SIWZ 

Czy Zamawiający dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego 

i pacjentów  oraz zgodności zapisów z instrukcji obsługi urządzenia będzie wymagał od wszystkich 

Wykonawców do  przeprowadzenia  przeglądów i napraw użycia tylko oryginalnych i nowych części 

zamiennych?   

Niniejsze zapytanie ma na celu przeciwdziałanie szkodliwym dla Zamawiającego praktykom, 

polegającym na stosowaniu w ramach przeglądów i napraw urządzeń zamiennych używanych lub 

regenerowanych. Na rynku urządzeń medycznych nie jest tajemnicą, że używane urządzenia są 

skupowane przez niektórych uczestników rynku, a następnie regenerowane celem ich powtórnego 

wykorzystania. Stosowanie takich rozwiązań w urządzeniach, w których kwestią kluczową jest precyzja 

(np. dawkowania środków) może nieść dla Zamawiającego istotne ryzyko w zakresie możliwości jego 

nieprawidłowego działania ze szkodą dla pacjentów, ale również z istotnym ryzykiem utraty możliwości 

udzielania świadczeń medycznych.  

Pragniemy podkreślić, że zgodnie z art. 1 Dyrektywy Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca  

1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych (Dziennik Urzędowy L 169 , 12/07/1993 P. 0001 – 0043) 

(„Dyrektywa MDD”) wyposażenie, rozumiane jako artykuł, który o ile nie jest wyrobem, jest specjalnie 

przewidziany przez wytwórcę do stosowania razem z wyrobem, aby umożliwić wykorzystywanie 

wyrobu zgodnie z zamierzonym przez wytwórcę użyciem; jest traktowane jak wyroby medyczne na 

swoich własnych prawach. W rozumieniu więc tejże dyrektywy zarówno wyroby medyczne jak i 

wyposażenie są razem określane jako wyroby. Dyrektywa MDD w art. 12 stanowi następnie, że 

przypadkach, gdy system lub zestaw narzędzi medycznych zawiera wyroby nie noszące oznakowania CE 

lub, gdy wybrane połączenie wyrobów nie jest zgodne z ich pierwotnym zamierzonym użyciem, taki 

system lub zestaw narzędzi medycznych jest traktowany jako wyrób na swoich własnych prawach i jako 

taki podlega odrębnej procedurze oceny zgodności. 

Powyższe może oznaczać, że wprowadzenie istotnych modyfikacji wyrobu medycznego może wiązać się 

z dolegliwymi konsekwencjami dla Zamawiającego.  

Z tego względu rekomendujemy wprowadzenie w treści umowy zapisu gwarantującego Zamawiającemu 

dostarczenie przez wykonawcę nowych części zamiennych w następującym brzmieniu: 

Wszystkie zainstalowane w trakcie wykonywania umowy elementy wyposażenia, części i podzespoły 

muszą być częściami nowymi (tj. części nie naprawiane lub nie regenerowane), oryginalnymi lub 

dopuszczonymi przez producenta zamiennikami, które nie powodują utraty statusu wyrobu medycznego 

oznaczonego znakiem CE.”  

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający wymaga, aby przeglądy techniczne aparatów wykonywane były zgodnie z § 3 ust 6 wzoru 

umowy. 

 

Pytanie 7 

Dotyczy Części nr 12, 22 

Czy z celu ostrożności i zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa a także wysokiego standardu 

wykonanej usługi będzie wymagać od Wykonawców nie będących autoryzowanym serwisem wytwórcy 

następujących dokumentów: 

 instrukcji serwisowych wytwórcy 

 procedury i wykonywane czynności określone przez wytwórcę 

 umowa licencyjna uprawniająca do dysponowania kluczami i kodami do oprogramowania 

serwisowego w zakresie umożliwiającym realizacje przedmiotu zamówienia, jeżeli dotyczy to danego 

modelu urządzenia 

 umowa licencyjna uprawniająca do dysponowania dokumentacją techniczną wytwórcy (instrukcje 

serwisowe, procedury i zakres czynności), w zakresie przedmiotu zamówienia 

 dokumenty potwierdzające kwalifikacje i 

 doświadczenie zawodowe osoby/osób wskazanych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu 

zamówienia, wydanych przez wytwórcę imiennie na wskazane osoby oraz na określony typ i model 

urządzenia medycznego objętego umową? 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 



 

Pytanie 8 
Dotyczy zapisów Wzoru Umowy 

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż w umowie będzie wymagać niniejszego zapisu: 

„W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie w stanie dokonać naprawy lub przeglądu aparatu z powodu 

braku części zamiennych z uwagi na określony przez producenta okres zakończenia gwarantowanej 

dostępności części zamiennych dla aparatów (co zostanie udokumentowane przez Wykonawcę), nie 

będzie rodziło to jakiejkolwiek odpowiedzialności cywilnoprawnej z jego strony, postanowień o karach 

umownych za przekroczenie terminów określonych w umowie i Planie Przeglądów (o ile dotyczy), 

Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie wykonane usługi. Wykonawca przygotuje wtedy 

orzeczenie techniczne wyłączające aparaturę z użytkowania.” z uwagi na dużą ilość starszych systemów. 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 9 
Dotyczy zapisów Wzoru Umowy  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na płatność w 12 równych, miesięcznych ratach płatnych „z dołu” lub 

kwartalnie (co 3 miesiące)? Po zakończeniu każdego miesiąca lub kwartału Wykonawca zobowiąże się 

do przestawienia protokołu/raportu serwisowego z wykonanych prac. 

Takie rozwiązanie pozwala Zamawiającemu na zaplanowanie stałych, co miesięcznych lub kwartalnych 

wydatków dla Zamawiającego, co stanowi korzyść w kontekście kwestii biznesowo - księgowych. 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 10 
Dotyczy Części nr 12, 22 

Zwracamy się z prośbą o podanie dat instalacji urządzeń w celu przygotowania rzetelnej oferty. 

Odpowiedź brzmi: 

Część nr 12 
Lp. Urządzenie Lokalizacja Data instalacji 

1 Respirator Engström Pro CBCP02132 GE OIOM 29.06.2011 r. 

2 Respirator Engström Pro CBCQ00714 GE OIOM 22.07.2011 r. 

3 Respirator Engström Pro CBCT02606 GE OIOM 16.10.2014 r. 

 

Część nr 22 
Lp. Urządzenie Lokalizacja Data instalacji 

1 USG Voluson E6 D52394 GE Oddział Chirurgii Ogólnej 11.10.2011 r. 

2 USG VOLUSON 730 PRO A33517 GE Oddział Neurologiczny 19.09.2005 r. 

3 USG Vivid S5 0857VS5 GE 
Oddział Chorób 

Wewnętrznych i Kardiologii 
14.07.2009 r. 

4 USG Vivid E9 100013VE9 GE 
Oddział Chorób 

Wewnętrznych i Kardiologii 
06.11.2015 r. 

5 USG Logiq 400 CL 04190/38G255110 GE Blok operacyjny 24.03.2011 r. 

6 USG Voluson E6 D52368 GE Blok operacyjny 11.10.2010 r. 

 

Pytanie 11 
Dotyczy Części nr 12 

Czy Zamawiający wymaga wykonania przeglądu respiratora zgodnie z wymogiem oraz dokładnie 

według aktualnych procedur wyznaczonych przez wytwórcę urządzenia wraz z wymianą wszystkich 

części wskazanych przez wytwórcę jako koniecznych do wymiany podczas właściwego dla danego roku 

przeglądowego licznego od daty instalacji, zgodnie z poniższą tabelą? 

Product Name Description 
co 12 miesięcy od 

daty instalacji 

co 48 miesięcy od daty 

instalacji 

Engstrom 

Filtr przeciwkurzowy Respiratora    

Filtr przeciwkurzowy ekranu   

akumulator Respiratora  2 sztuki 
 

 

Akumulator płyty CPU 
 

 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający wymaga wymiany nw. części: 



1. Filtr przeciwkurzowy Respiratora  

2. Filtr przeciwkurzowy ekranu 

W załączeniu zmodyfikowany formularz cenowy dotyczący części nr 12. 

 

Pytanie 12 
Dotyczy Części nr 12 

Czy w przypadku kiedy zajdzie konieczność wymiany akumulatora respiratora, Wykonawca ma 

uwzględnić jego wymianę w cenie przeglądu czy będzie rozliczać to z Zamawiającym na podstawie 

odrębnej oferty? 

Odpowiedź brzmi: 

W przypadku konieczności wymiany akumulatora, będzie to rozliczane na podstawie odrębnej oferty. 

 

Pytanie 13 
Dotyczy Wzoru Umowy Par. 4 ust. 11: 

Czy Zamawiający akceptuje sporządzenie raportu serwisowego wyłącznie w formie elektronicznej (tj. 

raport będzie sporządzany i podpisywany przez reprezentantów stron na urządzeniu mobilnym)? 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 14 
Dotyczy Wzoru Umowy 

Kara umowna jako surogat odszkodowania za nieterminową realizację przedmiotu umowy powinna być 

naliczana wyłącznie w sytuacji, gdy zaistniałe opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, tj. jest skutkiem zawinionych działań lub zaniechań Wykonawcy. 

Wykonawca powinien odpowiadać zatem za „zwłokę”, nie zaś opóźnienie, które może być następstwem 

okoliczności niezależnych od Wykonawcy. W związku z tym proponujemy zastąpienie słowa 

„opóźnienie” słowem „zwłoka”. 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 15 
Cześć 22 

Dotyczy SIWZ rozdział VI punkt 4.1a, załącznika nr 49 pkt. 1 oraz załącznika nr 50 wzór umowy § 3 

ust. 5: Prosimy o zmianę zapisu z „kopie aktualnej dokumentacji technicznej” na „kopie odpowiedniej 

dla danego modelu dokumentacji technicznej”. Producenci co jakiś czas uzupełniają dokumentację 

techniczną o nowo wprowadzane modele. Tego typu najnowsze instrukcje nie dezaktualizują 

poprzednich, które dotyczyły wcześniejszych modeli. 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 16 
Pytanie nr 1 dot. Rozdział V pkt.2 a  Określenie warunków udziału w postępowaniu: 

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje w zakresie części 

nr od 1 do 34 co najmniej jedną osobą, która będzie realizować przedmiot zamówienia, posiadającą 

szkolenie serwisowe na konkretny model aparatu/urządzenia przeprowadzone przez producenta lub inny 

podmiot szkolący potwierdzone imiennym certyfikatem? 

Uzasadnianie:  

Postawiony w SIWZ warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej w postaci obowiązku 

posiadania przez Wykonawcę cyt.: „ autoryzacji lub certyfikatu wystawionego przez producentów lub 

ich autoryzowanych przedstawicieli lub dystrybutora w Polsce” uniemożliwia udział w przedmiotowym 

postępowaniu jakiejkolwiek firmie konkurencyjnej wobec producenta! Dokument tzw. autoryzacji może 

wystawić wyłącznie producent. 

Warunek ten jest nieuzasadniony w wymiarze faktycznym jak i prawnym, co więcej, narusza zasadę 

uczciwej konkurencji w postępowaniu i wielokrotnie znajdowało wyraz w orzeczeniach Krajowej Izby 

Odwoławczej  w odniesieniu do prawa materialnego, a w szczególności Ustawy o Wyrobach 

Medycznych z 20 maja 2010 roku. Wskazać należy, że ustawa nie określa, że działania serwisowe mogą 



 

wykonywać jedynie podmioty autoryzowane przez wytwórcę. Tym samym nie istnieje ograniczenie 

możliwości w określeniu takiego wymagania przez Zamawiającego. (Wyrok KIO z dnia 11 czerwca 

2012r. sygn. akt 1073/12). 

W Wyroku KIO z 3 października 2018 r., sygn. akt KIO 1913/18 wskazano wprost, że art. 90 Ustawy z 

dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych w żaden sposób nie określa, że pogwarancyjne 

działania serwisowe mogą wykonywać jedynie podmioty autoryzowane przez producenta. Przepis tego 

artykułu „adresowany jest do podmiotów dokonujących wprowadzenia wyrobów medycznych do obrotu 

i nie jest zasadne rozszerzanie adresatów tego przepisu” Jednocześnie wyrok ten podaje, że: „Możliwość 

zakupu serwisu pogwarancyjnego po jak najniższej cenie leży niewątpliwie w interesie zamawiającego (i 

finansów publicznych)”. 

(….)-(wykreślone przez Zamawiającego) spełnia najwyższe standardy serwisu pogwarancyjnego 

aparatury do diagnostyki obrazowej. Najlepiej ów fakt potwierdza zadowalająca współpraca z ponad 400 

szpitalami w kraju, w tym z wieloma warszawskimi, co znajduje odzwierciedlenie w licznych 

referencjach. 

W związku z powyższym prosimy o wprowadzenie zaproponowanej w zapytaniu zmiany poprzez 

złożenie stosownego oświadczenia przez Wykonawcę. Z pewnością taka zmiana wpłynie na 

konkurencyjność postępowania, pozwalając Zamawiającemu reprezentującemu sektor publiczny na 

kierowanie się w procedurze zakupowej zasadą optymalizacji kosztów i  nacjonalizacji wydatków. 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 17 
Dotyczy SIWZ rozdział V pkt.2 ppt. 1)a) oraz VI pkt. 3 ppkt. 1 w zakresie części nr 23 USG TUS-A400, 

SSA-550A 

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że dla aparatów USG ujętych w części nr 23 Zamawiający 

będzie wymagał również, aby Wykonawca posiadał autoryzację producenta na wykonywanie usług 

serwisowych. 

Jedynie autoryzowany serwis jest w stanie zapewnić właściwą, wysoką jakość usług, dostęp do 

oryginalnych części zamiennych oraz zagwarantować właściwą pracę aparatu i jego przydatność 

diagnostyczną oraz jak najdłuższą żywotność. Dlatego producent zaleca obsługę jedynie autoryzowanego 

serwisu. Autoryzowany serwis dysponuje pracownikami, którzy odbyli szkolenia u producenta więc 

posiadają specjalistyczną wiedzę na temat sprzętu, który serwisują. Ponadto wszelkie zmiany aparatu, 

modyfikacje przy użyciu nieoryginalnych części i nieautoryzowanego oprogramowania, bądź 

niewłaściwie przeprowadzone naprawy mogą skutkować utratą wymaganych niezbędnych możliwości 

diagnostycznych oraz bezpieczeństwa użytkowania aparatu. 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający wymaga dokumentów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

Rozdział VI. 

 

Pytanie 18 
Dotyczy Załącznika nr 50 WZÓR UMOWY §11 

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Umowa będzie obowiązywała od daty jej podpisania do dnia 

24 listopada 2020 r. 

Odpowiedź brzmi: 

Paragraf 11 otrzymuje brzmienie „Niniejszą umowę strony zawierają na okres od ….. r. do .…. r.”. 

Termin realizacji zamówienia zgodny z Rozdziałem IV SIWZ tj.: 

1) 24 miesiące od dnia podpisania umowy – część nr 1; 

2) 04.02.2020 r. – 03.02.2021 r. – część nr 10, 11, 17 i 19; 

3) 12 miesięcy od dnia podpisania umowy – pozostałe części. 

 

Pytanie 19 
SIWZ 

Zwracamy się z prośbą o przesłanie na adres email wersji edytowalnej załączników do SIWZ. 

Odpowiedź brzmi: 

Na stronie internetowej Zamawiającego została zamieszczona SIWZ w wersji edytowalnej wraz 

z wszystkimi załącznikami (Word) oraz dodatkowo formularze cenowe w Excelu. 

mailto:przetargi@tms.com.pl


 

Pytanie 20 
Część nr 9 

Zgodnie z zapisami wzoru umowy przez serwis sprzętu rozumie się wykonywanie czynności, których 

zakres określają zalecenia producenta urządzenia zawarte w instrukcji serwisowej. 

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania 

złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania 

wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne 

w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili 

obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla 

Zamawiającego nie jest możliwe. 

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producentów  pomp infuzyjnych wymagana jest  wymiana 

następujących części gdy osiągną określony stopień zużycia lub datę kolejnej wymiany: 

- Akumulator 

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat stopnia zużycia i daty kolejnej wymiany ww. części. 

Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części 

mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których pomp 

infuzyjnych  Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli 

wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli 

Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować stopnia zużycia i daty kolejnej wymiany tych części 

prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie 

zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu 

po przeglądzie. 

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. 

jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny 

i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 

przygotowanie oferty. 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający nie wymaga wymiany akumulatorów. 

 

Pytanie 21 
Część nr 10, 11,29,32 

Zgodnie z zapisami wzoru umowy przez serwis sprzętu rozumie się wykonywanie czynności, których 

zakres określają zalecenia producenta urządzenia zawarte w instrukcji serwisowej. 

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania 

złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania 

wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne 

w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili 

obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla 

Zamawiającego nie jest możliwe. 

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producentów defibrylatorów wymagana jest  wymiana 

następujących części gdy osiągną określony stopień zużycia lub datę kolejnej wymiany: 

- Akumulator 

 

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat stopnia zużycia i daty kolejnej wymiany ww. części. 

Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części 

mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których defibrylatorów  

Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest 

wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie 

jest w stanie zweryfikować stopnia zużycia i daty kolejnej wymiany tych części prosimy o 

zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z 

którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po 

przeglądzie. 

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. 

jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 



 

publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny 

i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 

przygotowanie oferty. 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający nie wymaga wymiany akumulatorów. W przypadku konieczności wymiany akumulatora, 

będzie to rozliczane na podstawie odrębnej oferty. 

 

Pytanie 22 
Dotyczy: Część nr 12 

Zgodnie z zapisami wzoru umowy przez serwis sprzętu rozumie się wykonywanie czynności, których 

zakres określają zalecenia producenta urządzenia zawarte w instrukcji serwisowej. 

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania 

złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania 

wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów zapytania. Uszczegółowienie jest konieczne 

i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe 

oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie 

porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. 

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora GE Datex Ohmeda Versamed 

Engstrom CS/ Engstrom PRO co 12 miesięcy wymagana jest  wymagana następujących elementów: 

- Filtr wentylatora 

- Filtr wentylatora ekranu 

- Membrana zastawki wydechowej 

- Filtry wlotowe gazów (tlenu i powietrza) 

- Czujnik przepływu 

 

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora GE Datex Ohmeda Versamed 

Engstrom CS/ Engstrom PRO co 48 miesięcy wymagana jest wymiana następujących elementów: 

- Akumulator 

 

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora GE GE Datex Ohmeda Versamed 

Engstrom CS/ Engstrom PRO co 60 miesięcy wymagana jest wymiana następujących elementów: 

- Bateria 3V 

 

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora GE Datex Ohmeda Versamed 

Engstrom CS/ Engstrom PRO wymagana jest  wymiana następujących części gdy osiągną określony 

stopień zużycia: 

- zastawka wydechowa z czujnikiem przepływu 

- zastawka wydechowa bez czujnika przepływu 

 

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora GE Datex Ohmeda Versamed 

Engstrom CS/ Engstrom PRO jeżeli urządzenie posiada kompresor co 12 miesięcy wymagana jest  

wymiana następujących zestawów przeglądowych: 

- Zestaw przeglądowy dla kompresora JunAir EVair03  

 

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora GE Datex Ohmeda Versamed 

Engstrom CS/ Engstrom PRO jeżeli urządzenie posiada kompresor po przepracowaniu 10.000 godzin 

wymagana jest  wymiana następujących zestawów przeglądowych: 

- Zestaw przeglądowy 10,000 Hour Kit dla kompresora JunAir EVair03  

 

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat daty ostatniej wymiany, ilości przepracowanych 

godzin i stopnia zużycia ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do 

określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne 

wytyczne czy dla respiratorów GE Datex Ohmeda Versamed Engstrom CS/ Engstrom PRO 

Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest 

wymagana prosimy o podanie numeru fabrycznego urządzenia których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie 

jest w stanie zweryfikować daty ostatniej wymiany, ilości przepracowanych godzin i stopnia zużycia 



tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i 

wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z 

zaleceniami serwisu po przeglądzie. 

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. 

jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i 

wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 

przygotowanie oferty. 

Odpowiedź brzmi: 

Odpowiedź znajduje się w odpowiedzi na pytanie 11. 

 

Pytanie 23 
Dotyczy: warunków udziału w postępowaniu 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu 

wykonawców nie dysponujących osobami posiadającymi szkolenie serwisowe na konkretny model 

aparatu/urządzenia przeprowadzone przez producenta lub inny podmiot szkolący upoważniony przez 

producenta przedmiotowego urządzenia potwierdzone imiennym certyfikatem, o której mowa w 

Rozdziale V pkt 1 lit. a) SIWZ, ale posiadających wymienione poniżej certyfikaty i kwalifikacje? 

Niniejszy wniosek uzasadniamy okolicznościami z których wynika, że na gruncie obowiązujących 

przepisów oraz standardów prawa zamówień publicznych tego rodzaju wymagania stanowią naruszenie 

zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, ponieważ aktualnie na rynku 

funkcjonują podmioty gwarantujące możliwość wykonania przeglądu wg. tych samych standardów co 

autoryzowany przedstawiciel producenta lub producent. Pragniemy zauważyć, że m.in. wdrożenie 

systemu norm w zakresie sprzedaży, instalacji i serwisu urządzeń medycznych (nr norm PN-EN ISO 

9001:2009 oraz PN-EN ISO 9001:2015 a także PN-EN ISO 13485:2012), personel posiadający 

wieloletnie doświadczenie praktyczne oraz specjalistyczne (udokumentowane) wykształcenie i 

przeszkolenie, jak również bezpośredni dostęp do materiałów oraz części zamiennych pochodzących 

bezpośrednio od producenta daje tę samą gwarancję wykonania zamówienia w sposób należyty, co 

autoryzowany przedstawiciel producenta.  

Wobec powyższego wnioskujemy o zmianę przyjętych dotychczas warunków udziału w postępowaniu i 

dopuszczenie do udziału wykonawców, którzy posiadają wdrożony i certyfikowany w strukturach swej 

działalności system norm PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 9001:2015, a także PNEN ISO 

13485:2012, uprawnienia SEP (Kategoria „E”, „D”), a także ponad 10 letnie doświadczenie w zakresie 

serwisu aparatury medycznej i przeszkolony personel w zakresie serwisu aparatury medycznej innych 

producentów. 

Niniejszy wniosek uzupełniam dodatkowo informacją, że wymóg wykazania się przez wykonawców 

posiadaniem autoryzacji jest postrzegany jako naruszenie zasady uczciwej konkurencji lub równego 

traktowania wykonawców, należy również uwzględnić stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej, która w 

sentencji jednego ze swych orzeczeń stwierdziła, że w zakresie odniesienia się odwołującego do art. 90  

ust. 4 i następnie ustawy z 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych, należy podnieść, co wskazał 

również zamawiający, iż przepisy te są adresowane do podmiotów dokonujących wprowadzenia  

wyrobów medycznych do obrotu. Wskazać należy również, że ustawa nie określa, że działania 

serwisowe mogą wykonywać jedynie podmioty autoryzowane przez wytwórcę. Tym samym nie istnieje 

ograniczenie możliwości  w określeniu takiego wymagania przez Zamawiającego. (Por. wyrok KIO z 

dnia 11 czerwca 2012r. sygn. akt 1073/12). 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 24 
Dotyczy: warunków udziału w postępowaniu 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy zamawiający odstąpi od wymogu aktualizacji 

oprogramowania oraz znajomości kodów wejściowych sprzętu objętego przedmiotowym 

postępowaniem, z uwagi na fakt, że tego rodzaju czynności oraz dostęp posiada bezpośredni producent 

lub jego autoryzowany przedstawiciel. Tego rodzaju wymóg wyklucza zupełnie udział w postępowaniu 

wykonawców posiadających pełną zdolność do rzetelnej realizacji przedmiotowego zamówienia. Tym 

samym powyższym wymóg jak również wymóg aktualizacji  sprawia, że postępowanie ukierunkowane 



 

jest na jednego konkretnego wykonawcę. Warto w tym miejscu podkreślić, że tego rodzaju wymagania 

powinny być zlecane poza procedurami przetargowymi w procedurach niekonkurencyjnych, poza 

standardowymi czynnościami serwisowymi lub konserwacyjnymi. 

Pozostawienie wymogu aktualizacji oprogramowania, jak również posiadania kodów wejściowych 

narusza w sposób istotny zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców tj. przepis 

art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Stosownie do dyspozycji art. 38 ust. 4 i 4a oraz w nawiązaniu do art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający przedłuża termin 

składania ofert do 11 grudnia 2019 r. do godz. 09:00. Otwarcie ofert nastąpi 11 grudnia 2019 r. o godz. 

09:15, natomiast miejsce składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. 

 


