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Pytania i odpowiedzi 

 
dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Obsługę serwisową sprzętu medycznego” dla 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku w trybie przetargu nieograniczonego. 

 

Pytanie 1 

Część nr 3 

Czy Zamawiający wydzieli pozycje: 1-34 z Części nr 3 i utworzy nowy odrębny pakiet. Wydzielenie umożliwi 

Wykonawcy, specjalizującemu się w przeglądach tego typu urządzeń, przystąpienie do postępowania i zwiększy 

konkurencyjność. 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 2 

Dot. SIWZ 

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

oprogramowania oraz dysponowania programem serwisowym wraz z prawem jego dystrybucji i 

rozpowszechniania dot. urządzeń objętych przedmiotowym postępowaniem : pozycja 1-34 z części 3, z uwagi na 

fakt, że tego rodzaju czynności 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 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, 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: 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5. 

 

Pytanie 3 

Dot. SIWZ 

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

wykonawców nie dysponujących osobami posiadającymi autoryzację, o której mowa w Rozdziale V pkt 2. 1)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). 

Dokument został podpisany przy użyciu ważnego, bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy 

pomocy kwalifikowanego certyfikatu, wydanego przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi 

certyfikacyjne, spełniającego wymogi określone w Ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie 

elektronicznym (Dz.U. 2011 Nr 130 poz. 1450 z późniejszymi zmianami). Dane w postaci elektronicznej 

opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami 

własnoręcznymi. 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 4 

Dot.  SIWZ Rozdział V pkt 2) 1 a część nr 1 
Zamawiający w SIWZ  wskazał, iż o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują co 

najmniej 1 osobą posiadającą szkolenie serwisowe wystawione przez producenta lub inny podmiot szkolący 

upoważniony przez producenta przedmiotowego urządzenia na konkretny model (…). Wnosimy o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu Wykonawców posiadających odpowiednie przeszkolenie w zakresie serwisowania 

tomografów komputerowych potwierdzone imiennymi certyfikatami wydanymi przez podmioty zajmujące się 

szkoleniem serwisantów aparatury medycznej, jednak nie będące producentem sprzętu.  

Zaznaczamy, że wymaganie certyfikatów wydanych przez producenta,  stawia w uprzywilejowanej pozycji 

producenta sprzętu, co stanowi naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, który mówi, że: „Zamawiający przygotowuje 

i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie  uczciwej  

konkurencji i równe  traktowanie  wykonawców  oraz  zgodnie  z zasadami  proporcjonalności i przejrzystości”. 

Jeśli Zamawiający chce mieć pewność, że usługa będzie realizowana przez doświadczonego Wykonawcę 

proponujemy zapisać wymagania odpowiadające przedmiotowi zamówienia – co byłoby zgodne z art. 22 ust. 1 

a) ustawy Pzp, który podaje, że: „Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od 

wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę 

zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne 

poziomy zdolności”. 

Wskazujemy, iż pozostawienie zapisów w dotychczasowym kształcie, dopuści do udziału w postępowaniu 

jedynie producenta danych urządzeń, natomiast wykluczy z udziału w postepowaniu Wykonawców niezależnych 

od producenta serwisujących od wielu lat aparaty do diagnostyki obrazowej firmy Siemens, a tym samym 

posiadających wiedzę i doświadczenie pozwalające na prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. 

Wskazujemy, iż wymaganie certyfikatów producenta zostało uznane na wymóg nadmierny w wyroku KIO nr 

1859/19 z 4.10.2019 r. ( wyrok w załączeniu - str.22-24) W ww. wyroku Izba potwierdziła, iż w sytuacji gdy na 

rynku funkcjonuje kilku wykonawców serwisujących z powodzeniem aparaty do diagnostyki obrazowej danego 

producenta, to wymóg posiadania certyfikatów wystawionych przez wytwórcę aparatu stanowi faktyczne 

ograniczenie konkurencji w postepowaniu. Ponadto Izba wskazała,  iż art. 90 ust 4 ustawy o wyrobach 

medycznych nie stanowi ograniczenia w serwisowaniu urządzeń medycznych jedynie do podmiotów 

autoryzowanych. Izba uznała, iż art. 90 ust 4 uwm stanowi jedynie, iż wytwórca, importer i dystrybutor 

wprowadzający do obrotu na terytorium RP lub sprowadzający na terytorium RP w celu używania wyrób 

medyczny, załącza wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do 

wykonywania czynności określonych w tym przepisie. Należy też zauważyć, iż jest to przepis adresowany do 

podmiotów dokonujących wprowadzenia wyrobów medycznych do obrotu, a nie do podmiotów serwisujących 

sprzęt medyczny. 

W konsekwencji, prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający w trosce o zachowanie zasad konkurencji oraz 

prawidłowe wykonanie zamówienia, dopuści do udziału w przetargu  Wykonawców posiadających odpowiednie 

przeszkolenie w zakresie serwisowania tomografów komputerowych potwierdzone imiennymi certyfikatami 

wydanymi przez podmioty zajmujące się szkoleniem serwisantów aparatury medycznej, jednak nie będące 

producentem sprzętu.  

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 5 

Dot.  SIWZ Rozdział VI pkt 4, Załącznik nr 7 do SIWZ część nr 1 

Ppkt 1b Zamawiający w ww. pkt wymaga od Wykonawcy potwierdzenia dysponowania programem 

serwisowym wraz z prawem jego dystrybucji i rozpowszechnia.   

Wskazujemy, iż przedmiot zamówienia nie dotyczy dystrybucji i rozpowszechnianiu oprogramowania 

serwisowego. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga posiadania 



oprogramowania serwisowego wraz z prawem do jego użytkowania w celu prawidłowej realizacji przedmiotu 

zamówienia, a nie do jego dalszej dystrybucji i rozpowszechniania.  

Jednocześnie wskazujemy, iż wymaganie posiadania oprogramowania serwisowego na etapie postępowania 

stanowi wymóg przedwczesny oraz narazi wykonawcę na poniesienie niewspółmiernie wysokich kosztów na 

etapie, w którym jego udział w realizacji zamówienia nie został jeszcze potwierdzony. W związku z powyższym 

prosimy o zmianę treści oświadczenia i wymaganie dysponowania programem serwisowym na etapie 

przystąpienia do realizacji przedmiotowego zamówienia.  

Odpowiedź brzmi: 

Rozdział VI pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO w celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom 

określonym przez zamawiającego (art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp):  

„Oświadczenie Wykonawcy, że posiada: 

a) kopię dokumentacji technicznej, instrukcji serwisowych, wykaz czynności serwisowych przedmiotu 

zamówienia, 

b) potwierdzenie dysponowania programem serwisowym wraz z prawem do jego legalnego użytkowania w celu 

realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zaleceniami producenta, opisanymi m.in. w instrukcji 

użytkowania aparatu, 

które przedłoży Zamawiającemu na każde jego żądanie – załącznik nr 7.”  

W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 7. 

 

Pytanie 6 

Dot. wzoru umowy  

Zamawiający w projekcie umowy w par. 3 ust. 15  wskazuje, iż warunkiem utrzymania gwarancji na zakupioną 

część zamienną jest terminowe wykonywanie przeglądów technicznych przez autoryzowany serwis.  

Zaznaczamy, że ww. zapis stawia w uprzywilejowanej pozycji producenta sprzętu, co stanowi naruszenie art. 7 

ust. 1 ustawy Pzp, który mówi, że: „Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie 

zamówienia w sposób zapewniający zachowanie  uczciwej  konkurencji i równe  traktowanie  wykonawców  

oraz  zgodnie  z zasadami  proporcjonalności i przejrzystości”. 

Wskazujemy, iż w wyroku KIO nr 1859/19 z 4.10.2019 r. (wyrok w załączeniu - str.22-24) potwierdziła ww. 

stanowisko. Izba wskazała,  iż art. 90 ust 4 ustawy o wyrobach medycznych nie stanowi ograniczenia w 

serwisowaniu urządzeń medycznych jedynie do podmiotów autoryzowanych. Izba uznała, iż art. 90 ust 4 uwm 

stanowi jedynie, iż wytwórca, importer i dystrybutor wprowadzający do obrotu na terytorium RP lub 

sprowadzający na terytorium RP w celu używania wyrób medyczny, załącza wykaz podmiotów upoważnionych 

przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności określonych w tym przepisie. 

Należy też zauważyć, iż jest to przepis adresowany do podmiotów dokonujących wprowadzenia wyrobów 

medycznych do obrotu, a nie do podmiotów serwisujących sprzęt medyczny. 

W związku z powyższym, wnosimy o usunięcie ww. zapisu oraz dopuszczenie do wykonywania przeglądów 

technicznych podmioty niezależne od producenta jednak posiadające wiedzę i doświadczenie niezbędne do 

realizacji zadania.  

Odpowiedź brzmi:  

§ 3 ust. 15 otrzymuje brzmienie „Warunkiem utrzymania gwarancji na zakupioną część zamienną jest terminowe 

wykonywanie przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta oraz informacjami zawartymi w 

instrukcji obsługi/podręczniku użytkownika aparatu” 

 

Pytanie 7 

Dot. wzoru umowy  

Zamawiający we wzorze umowy w par 2 ust 14 wymaga aktualizację oprogramowania  do najnowszej wersji.   

Wskazujemy, iż wiedzę na temat najnowszych aktualizacji oprogramowania posiada jedynie producent sprzętu, 

firma Siemens. Zamawiający stawiając w SIWZ ww. wymaganie powinien przekazać pełną informację na temat 

zakresu planowanej aktualizacji. Brak powyższej informacji stanowi poważne uchybienie oraz  ma istotny 

wpływ na możliwość prawidłowej wyceny ww. zamówienia przez Wykonawców niezależnych od Producenta. 

Jednocześnie, uzależnienie udziału w postępowaniu Wykonawcy od Producenta stanowi naruszenie art. 7 ust. 1 

ustawy Pzp, który mówi, że: „Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie 

zamówienia w sposób zapewniający zachowanie  uczciwej  konkurencji i równe  traktowanie  wykonawców  

oraz  zgodnie  z zasadami  proporcjonalności i przejrzystości”. 

W wyroku KIO nr 1817/19 z dn. 1.10.2019 r. Izba wskazała, iż w okoliczność, w której  skalkulowanie i 

złożenie oferty przez Wykonawcę w postępowaniu uzależnione są od wiedzy i woli Producenta, stanowi o braku 

równowagi konkurencyjnej pomiędzy podmiotami. Ponadto w wyroku z dn. 1.06.2017 r. Sąd Okręgowy 

wskazał, iż zaniechanie wystarczającego opisania przedmiotu zamówienia, w szczególności odsyłanie do 

informacji posiadanych przez inne podmioty, stanowi naruszenie art. 29 ust 1 ustawy PZP.  



W związku z powyższym prosimy o  usunięcie zakresu aktualizacji oprogramowania  do najnowszej wersji z 

zakresu przedmiotowego postępowania.  

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający dokonał zmiany powyższego zapisu w Pytaniach i odpowiedziach zamieszczonych na stronie 

internetowej 30 października 2019 r. 
 

Zgodnie z art. 38 ust 4 i 4a oraz stosownie do treści 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 7 listopada 2019 r. do 

godz. 09:00. Otwarcie ofert nastąpi 7 listopada 2019 r. o godz. 09:15, natomiast miejsce składania i otwarcia ofert nie 

ulega zmianie. 

 

Leżajsk, 4 listopada 2019 r. 

  



Załącznik nr 7 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane w celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają  

wymaganiom określonym przez zamawiającego 

 

 

 
Działając w imieniu (nazwa Wykonawcy)................................................................................... 

i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego obejmującego „Obsługę serwisową sprzętu medycznego” dla Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku oświadczam, że Wykonawca posiada: 

 
1) kopię dokumentacji technicznej, instrukcji serwisowych, wykaz czynności serwisowych 

przedmiotu zamówienia, 

2) potwierdzenie dysponowania programem serwisowym wraz z prawem do jego legalnego 

użytkowania w celu realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zaleceniami producenta, 

opisanymi m.in. w instrukcji użytkowania aparatu, 

które przedłoży Zamawiającemu na każde jego żądanie.  

 

 

 
................................................................... 

pieczęć i podpis osób uprawnionych 

lub czytelny podpis osób uprawnionych 
 


