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Uprzejmie informuj i2 do Zamawiaj4cego wplyngta proSba

istotnych warun ienia, w postgpowaniu prowadzonym

Zaklad Opieki Zd rowotnej

ODPOWIEDZ
na zapytania w sprawie SIWZ

u Prawo Zam6wieh Publicznych (tj.Dz,

Siedlce dnia: 201 8-09-19

o wyja5nienie zapisu specyfikacji

na podstawie przepis6w ustawy z

U. 22017 r. poz. 1579 zpoLn. zm,)

Szanowni Paristw'7,

dnia29 stycznia200rt

w trybie przetargu niczonego, na:

Przegl4dy i konserrta aparatury rnedycznej,

TreSi wspomnianej jest nastgpuJ4ca :

Dotvczv z,adania

2e nasza firma jest autoryzowanym dystrybutorem aparat6w USG firmy

je sig w serwisowaniu echokardiograf6w i aparat6w USG firmy General

7 wyszczeg6lnione s4 r6wnieZ inne aparaty, zwracamy sig z pytaniem czl

Zamawiaj4cy zgodzi si na wydzielenie aparat6w USG (SAR 7, VIVID 3, VIVID 36) zpozycji 7,8,

9, 11 w oddziel iecie co nas4/m zdaniem umo2liwi zloLenie ofert przez wigksz4 liczbg

wykonawc6w a zw iEkszy konkurencyj no66 ofert?

OdpowiedZ -Zama
2. Dotycry SI

wylqczazzadanianr 7 pozycje7,8,9,71, do zadania nr 30.

nkt 3.5,9 oraz umowy $ 2 ust. 2i: Prosimy o u(ciSlenie jakiego rodzaju

uprawnienia do nia pr ze gl4d6w te chn i c znych dan ej ap ar atury m e dy c zn ej naleLry p rze d st awi i
w postgpowanlu. Zamawiaj4cy wymaga przedstawienia imiennego certyfikatu szkolenia

nta?wydanego przez

OdpowiedZ - NIE

3. Dotyczy SI nkt 3.3.2 oraz umowy $ I ust, 3: Czy Zamawiaj1cy wykreSli z czynnoici

przegl4d6w - ko ji zapis dolycz1cy wymiany glowic. Glowice ultrasonograftczne nie sq

zaliczane do materi eksploatacyjnych podlegaj4cych wymianie podczas przegl4du aparatu, a z

ura wymiany winna podlegad od dzi el nemu p o stgpow aniu przetargowemu.

STARSZ

uwagi na ich warto6f



OdpowiedZ - TAK

Dolyczy zadania nume

przegl4d6w i konserw

warto6i nefio/ brutto

przegl4dy?

Odpowied2 -Zanawi
miesigcy, formularz

Dotyczy czg6ci nr 6:

I.Czl ',Larnawiaj4cY

20-21 ltfu moZliwoS6

7 - DotYcrl

j[ na okres

przegl4d z

formularza cenowego zalqczntk numer 3 : Posrtgpowanie dotYczY

36 miesigcy, prosimy o wyjaSnienie czy w tabeli w pozycjach

dojazdern naleby poda6 wartoSd za jeden pr;zegl4d czy za trzy

y wymaga podania wartoSci za caly okres wykonywania trslugi - 36

ry wedlug zmian SIWjZ zdnia25'09'2018r'

zi sig na wydzielenie do osobnego pakietu pozyc'Jr

ladarria oferty na poszozeg6lne pozycje w palciecie,

l-3,5-7,1r,13, 15, r7,

co umoZliwi wYkonanie

uslugi autoryzowane serwisowi producenta?

Odpowiedz - zgodnie SiIWZ

2. Czry Zamaw\ai4c

przeglqd6w i naPra

autoryzowanemu se

Odporviedz - zgodn

przegl4d6w i naPra

Czy 
"T,arnawiaj4cY

pakietu - RTG

odpowiednim certy m producenta? Tylko przeszkolenie prowadzone przez jednostkq

certyfikowan4 u centa oraz posiadanie dedykowanych trzqdzen pomiarowych gwarantuje

wykonanie pr i napraw zgodnie zzaleceniami producenta'

Odporn,ieclZ - NIE

Dotycz:y czg6ci nr 9:

I.Czry ZamawiaPc zgodzisignawydzieleniedoosobnegopakietupozycji106-109i113Iub

oferty na poszczeg6lne pozycje w pakiecie, co umozliwi wykonanie uslugi

isowi producenta?

z SIWZ

rno2liwo56 skladani

2. Czy Zamawiai oczekuje przeszkolenia personelu Wykonawcy w zalcesie wykonywania

wz4dzehwramachpozycji106-109i113po1;wierdzonegoodpowiednim

certyfikatem ? Tylko przeszkolenie prowadzone przez jednostkq certyfikowan4 u

producenta oraz Pos anie dedykowanych ut z4dzen p om i arowych gwarantuj e wykonanie prze gl 4d6w

i napraw zgodniez

Odpowied2 - NIE

leceniami producenta.

Dotyctzy: Zadanie n 10, poz,4 - RTG POLYRAD PREMIUM

oczekuje przeszkolenia personelu WykonawcY 'n zakresie wykonywania

urz4dz,eh w ramach pozycji I'3, 5-1,11, 13' 15' ll' 20-2I potwierdzonego

i sig na wydzielenie z pakietu nr 10 pozycji nr 4 i ufworzenie oddzielnego

zapervni sobie rnozliwo6d

upowa2nien ie nadane Ptzez

I,YRAD PREMIUM, dziqki czemu Zamawialqcy

uzyskania ofertY od Wykonawcy, kt6ry jako jedyny na terenie RP posiada

Sprawg prowadzi - Jastrzgbska



producenta do serwiso

zamiennych?

ww" aparal.u RTG i zapewnia peln4 dostgpno6i do oryginalnych czgSci

OdpowiedZ --Zamawiaj v,,ydz,ielapoz, Nr 4 do oddzielnego zadania nr 3l

ust 2 lit. f), i)Dotyczy: Zalqczniknr do SIWZ, par, 2

Zgodnie z:. par.2 ust" 2 wlaJ4cy wymaga:

"f) Wykonawca jest zo iqzany do wykonylvania zleconych mu uslug wedlug najlepszej posiadanej

wiedzy lachowej, ie z; wymaganiami stawianyrni przez producent6w vrzqdzei, dozoru

technicznego, zasadam obowi4zuj4cymi przy wyclawaniu orzeezeh technicznyctr oraz aktuah-rym

poziomenn technologi tego rodzaju uslug," oraz

"i) Wvkonawca za ia, ze usluga. przegl4d6,w technicznych urz4dzeh medycznych bgdzie

do ich

podczas

reatrzowana pfzez os by pc,siadaj4ce udokumentowane kwalifikacje lub uprawnienia

wykonywania. Wykon przej m uj e odpowi edzialno66 za zawinione szkody, wy rzqdzone

wykorrywania przeg technicznego aparatu. "

Prosimy o potwierd ie, 2e Zamawiaj4cy wymaga, aby c:rynnoSci przevridziane Umow4

wykonywane by$ prze

prosimy o informacjg

wymagany do przedlo

Upowaznienie wyda ne serwisowi przez producenta stanowi dow6d na posiadanie przez

towanych kwalifikacji i oo wigcej stanowi jednocze6rrie zobowi4zanieWvkonawce udoku

producenta do zapewn nie udzielenia Wykonawcy wsparcia technicznego (w razie potrzeby) oruz

petnej dostgpnoSci do ginalnych czESci zamiennych,

OdpowiedZ--NIE

Zwracamy s;ig z o wydzielenie z pakietu ll pozycji rc 5,6,7,8,9,11 do osobnego pakietu

poniewa2;jesteSmy aut przedstawicielem serwisu tych respirator6w na tr:renie Polski.

OdpowiedZ - Zamawia y wydziela z pakietu nr 1 I poz. 5,6,7 ,8,7I do zadania nr 32

Dotyczy przetargl nai "
Czy Zamawiaj4cy wyra

4dy i konserwacje aparatury medycznej" Zadanie nr 20 - Okulistyka.
zgodE na wyd:zielenie z pakietu pozycji: Polomierz Kugel, Lampa

szczelinowa SL 980/3
pozycje?

szczelinowa SL 901/R i stworzenie osobnego pakietu na powy2sze

Odpowied2 -- Zamawi wydziela z pakietu nr 20 Polomierz Kugel, Lampa szczelinowa SL 980/3,
Lampa sz;czelinowa SL l/R do zadanianr 33
Czy Znmawiaj4cy z Pakietu Nr 10 aparat . Angiograf - Rtg z ramieniern C, punkt 3:

autoryzowanym na terenie Polski serwisern aparat6w firrny Ziehm .poniewaz; j esteSmy j edy

OdoowiedZ - Zamawia y wydziela z pakietu nr 10 poz. 3 do zadanianr 34

Wykonawcg posiadaj4cego uprawnienia nadane prz:,ez prodtcenta. JeSli tak,

czy dokument potwierdztj4cy posiadanie kwalifikacji/uprawnieri bgdzie

ia na pierrvsze Z4danie Zarnawiaj4cego,

Sprawg prowildzi - Anna rzgbska



Prosimy o

cerlyfikat6w ze szkoleh

na kt6ry bgdzie skladal

OdpowiedZ - NIE
dotyczy I'akietu 1,

Bgd4c autoryzowany

wydzielerrie tego

orazpozostalym zlohen
Odpowiedz - zgodnie z

doffcry I'akietu 2,

Bgd4c autoryzowany

osobnego zadania.

w powyZszym zakresie.

OdpowiedZ -- zgodnie z

dotyczy Fakietu 4,

Bgd4c autoryzowany

wydzielenie tego

or az p o zo sta*y m zlo Zeni

OdpowieclZ --zgodnie z

dotyczy Fakietu 5, poz.
Bgd4c autoryzowany

osobnego zadania" Obec

w powy2szym zakresie.

OdpowiedZ - zgodnie z

dotycry Pakietu 7,poz.
Bgd4c autoryzowany
osobnego zadania. Obe

w povry Zszyrn zakresie.

OdpowiedZ -.zgodnie z

dotyczy Pakietu 12, p

Bgd4c autoryzowany

osobnego zadania. Obec
w powyZs;rym zakresie,

OdpowiedZ - zgodnie z

doly czy opisu przedmiot
Czy Zamawiajqcy dla
pacjent6w oraz zgodn
Wykonawc6w do przep
zamiennych?
Niniejsze zapytanie
polegaj4cym na stosow

Sprawg prowadzi - Anna J

czy Zamawiaj4cy wyrnagal posiadania przez Wykonawcg imiennych

ionych przezprodueenta firmg ZIEHM w zakresie przedmiotu umowy

fertq?

5

aparatu do znieczuletiia FLEXIMA il, uprzejmie prosimy o
uniemoZli,wia naszej firmiedo osobnega zadania. Obecny ksztalt pakietu

oferly w powyzszym zakresie.

WZ

I,26
EKG MAC 1200, uprzejmie prosimy o wydzielenir: tego aparatu do

kszrah pakietu uniemozliwia naszej firmie orazpozostalym zloilenie oferty

TWZ

16,18,21

4 Kardiomonitora Sl5 oraz DATEX-OHMEDA, uprzejmie pr.osimy o

ksztatt pakietu uniemoZlirvia naszei firmiedo osobnego zadania. Obecny
oferff w powyZszym zakresie.

TWZ

l,2l
worc4 Respondera, uprzejmie prosimy o wydzielenie tego aparatu do

pakietu uniemozliwia naszej firmie oraz po;zostalym zlolenie ofertyy ksztah

IWZ

9, 1:[

ctrc| aparatu tlSG VIVID uprzejmie prosimy o wydzielenie tego aparatu do
y ksztah pakietu uniemoZliwia naszej firmie oraz pozostalym zlolenie oferty

IW'Z

1

rc4 inkubatora Giraffe, uprzejmie prosimy o wydzielenie tego aparatu do
firmie oraz pozostatyn zlo|enie ofertyksztalt pakietu uniemoZliw ia naszej

WZ

zam6wienia
pewnienia maksymalne go bezpieczeristwa pracy personelu medycznego i

od wszystkich
nowych czg6ci

i zapis6w z instrukcji obstugi urz4dzenia bgdzie r,rymagal
wadzenia przegl1dow i napraw uLrycia tylko oryginalnych i

celu przeciwdzialanie szkodliwym <lla Zamawiaj4cego praktykom,
w ramach przegl4d6w i napraw urz4d,ert zamiennych uZywanych lub



regeneror//anych. Na rjtnku urz4dzen rnedycznych nie jest tajerrnic4, 2e urywane urz4dzenia sq

skupowane przez niektBrych uczestnik6w rynku, a nastgpnie rege)nerowane celem ich powt6rnego
wykorzystania. Stosow[nie takich rozwiyzah w urz4dzeniach, w kt6rych kwesti4 kluczow4 jest
precyzja (np. dawkovrfnia Srodk6w) moZe nieSc dla Zamawiaj4cego istotne ryzyko w zakresie
mo2liworici jego nieprpwidlowego dzialania ze szkod4 dla pacjent6w, ale r6ivnie2 z istotnym

ry zykiem utraty mo 2l i w@ S ci udlziel ania Swi adczeri m edycznych,
Pragnierny podkreSlid, Le zgodnie z art. I Dyrektywy Rady 93142/EWG z dnia 14 czerwca

1993 r, dotycz4cej wyrfb6w nredycznych (Dziennik Urzgdowy L, X69 ,1210711993 P" 0001 - 0043)

(,,Dyrektywa MDD") wyposazenie, rozumiane jako artykul, ktirry o ile nie jerst wyrobem, jest

specjalnie przewidzi przaz wytw6rc9 do stosowania razsrn z wyrobem, aby umo2liwi6
zgodnie z z,amierzonym przez wytw6rc9 uzyciem; jest traktowane jakwvkorzvstywanie

wyroby medyczne na swoich wlasnych prawach, W rozumieniu wigc tejze dyrektyuy zar6wno

wyroby medyczne jak I wyposazenie s4 razem okreSlane jako wyroby. Dyrektywa MDD w art, 12

stanowi nastgpnie, ze padkach, gdy systern lub zestaw narzgdzt medycznych ztrwiera wyroby nie

nosz4ce oznakowania QE lub, gdy wybrane pol4czenie wyrob6w nie jest zgodne z icli pierwotnym
zamierzonym u?yciem, taki system lub zestaw narzgdzi medycznych jest traktowany jako wyr6b na

swoich wlas;nych praw{ch ijako taki podlega odrgbnej proeedurze oceny zgodno6ci, PoryZsze mohe

oznaczac) tze zenie istotnych modyfikacji wyrobu medycznego mo:Ze wi4zad siQ z

do I e gl iwym i kon sekwe/pcj arn i dl a Zamaw iaj qce go.

Z tego wzglgdu re endujemy wprowadzenie w tre$ci umowy zapisu gwarantuj4cego
Zamawiaj4cemu d

brzmieniu:
ie przez wykonawcg nowych czg6ci zamiennych w nastgpuj4cyrn

Wszystkie zainstal w trakcie
musz4 by6 czg6ciami

dopuszcz:onymi przez

mi (tj,
wykonywania umowy elementy wyposazenia, czgSci i podzespoly

czgSci nie naprawiane lub nie regenerowane), oryginalnymi lub

zamiennikami, ktore nie powoduj4 utraty statusu wyrobu
CE."

producenta

medycznego oznac znalciem

OdpowiedZ - zgodnie SIWZ

doffcry zapis6w SfW
Prosirny Zamawiaj4ce
Wykona,wca ma obcr

technicznvm trzadzeni

o potwierdzenie, iz p<> wykonaniu przegl4du, konserwacji aparat6w
:ek wystawii raport serwisowy oraz dokonai wpisu w paszporcie

Jest sprawy l nadaJe

wraz z wyszcz:,eg6lnienierr czq!;ci zamiennych oraz okre6leniem, czy sprzgt
do dalszej eksploatacji, Wpis w paszporcie technicznrrm powiniern bv6

nte iadaiace autorvzacie w rcv aDllra
ml()cle za tenla rem ods nia od u (zprzyczyn le|4cych po stronie

Wykonawcy) w termin do 30 dni od daty wystawienia wpisu, Po wykonaniu przegl4dy Wykonawca
zobowi1zany jest do tawienia certyfikatu potwierdzaj4cego sprawnoS6 urz4dzeri,
OdpowierdZ - zgodnie SIWZ

dotycry zapis6w
Crry t ostro2no6ci, w celu zapewnienia bezpieczeristwa pacjenta oraz jako6ci uslug medycznych

r. o wyrobach medycznychzgodnie z ustaw4 o meclycznych (ustawa z dnia20 maja2010
(Dz.U,2(t17.217 t.1. z nia 2011.02.03) Zatnaw iaj4cy bgdzie wymagal odpowiednich kwalifikacji
technicznych dostawc serwisu w zakresie aparatury/ bgd4cej przedr-r-riotem przetargu, potwierdzonych
aktualnymi celtyfi
nroducenta?

tami odbytych przev, iniynier6w szkolef organirzowanych przez

JednoczeSnie wskazui iz kwesl.ia os6b dedyl<owanych do realizacji zam6wienia istotnego z punktu
widzeniar bezpieczei a i zdrowia publicznego zam6wienia jest kwesti4 kluc:zow4, dlatego te1
wnoslmy o torwazenre znrodyfikowania warunk6w udzialu w postqrpowaniu w rozumieniu art.22 ust.
1 pkt 2 uPzp poprzez lozenie na wykonawc6w obowi4zku posiadania certyfikatow odbytych przez
inzynier6w szkoleri izowanych przez producenta.
OdpowiedZ - zgodnie SIWZ

Sprawq prowadzi - Annar astzgbska

('ilnstrr"sbska



doffczy zapis6w SIWZ
Czy Zarnawiaj4cy bgd{ie wymagal, aby Wykonawca byl zamiesz:,czony w wyka:zie podmiot6w o

kt6rych mowa w art. $0 urstawy z dnia 20 mnja 2010 r" o wyrobach medycznych QzU.20l7,2ll
t.j" z dnia 2017.02"03) i posiadal aktualne up,rawnienia wynikai4ce ze statusu autoryzowanego
serwisu w zakresie prJzegl4d6w technicznych i konserwacji sprzgtu medycznego? JednoczeSnie

nadmieniamy, izwlw rn&.6g nie stoi w sprzecznoSci z pod udi
publicznych dlatego, 2p, kazdy podmiot na ryrku moze kan
Swiadczenie uslug serlwisowych, kt6ra potwierdza stan ot
zapewniaj4cej maksym{lne bezpieczefsf.wo pacjent6w oraz personelu medycz:nego.

Wskazujerny, 2e riinl{sze wymaganie nie narusza zasady r6rvnego traktowa.nia, gdyL kaLdy
zainteresowany moze $dby6 przedmiotowe szkolenie u producenta i uzyskad stosowny certyfikat.
Nadto kaldy zainterespwany podmiot mohe uzyskad przedmiotow4 afioryzacjg. W szczeg1lnoici
dotyczy to czynnoici ztfiqzanych z fachowq instalacjq wyrobu, jego okresowq konserwacjq, okresowq

c,w q, aktualiz aci q opr o gr amow ania wyrobu, j e2 eli
e glqdami, re gul acj ami, kalibr aci ami (us tal eni ami
cjq lub kontrolq bezpieczeristwa, je2eli nie mogq
wlasnynt z akr e sie. Ws zys' tkie ws kaz ane czynnoi ci
eli wbrew temu u2ytkownikwykona je samowolnie,

wbrew jasnym ustalenfom, to wszelkq odpowiedzialnoit z tytulu wadliwego dzialania wyrobu i
osoby u2ywajqcej i poslugujqcej sig wyrobem lub
obu. W przypadku wielu wyrob1w medycznych z
a obsluga dla nalelytegc' wykonania wskazanych
robach medycznych. Komentarz, Opublikowano :

LEX 2012).

isowe byly wykon5rwane zgodnie z aktualnyrni
ostarczenia opcji serwisowych zalecanych przez

wytw6rcg sprzgtu a cz$rmrodci selwisowe powinny by6 w petni :rgodne z aktualnymi listami tycli
czynnoSci, maj4c na rjwadze odpowiedziahioSd Zamawiajqcego izwiqzane moZli'wo6ci4 zaistnienia
incydent6w medycznych, w,yrvolanych nieprawidlorvym przeprowaclzeniem uslugi serwisowej?
Pragniemy wskazai, 2e zgodnie z tre(;ci1 art. 90 ustawy z dnia 20 naja 20 I 0 o wyrobach medycznych
(Dz.U.2017.2II tj. z dnia 2017.02.03) wyr6b pc,winien byi wla6ciwie dostarczony, prawidlowo
zainstalowany i utrzy
wyrobu .jest obowi

any oraz, u2ywany zgodnie zprzewidzianym zastosowaniem, a uZytkownik
do przestrzegania instrukcji uzyr,vania. Wskazujemy, 2e na uzytkowniku

wyrobu medycznego s
tym w szczeg6lno5ci n
medycznych.

a petna odpowiedzialnoSi za nieprawidlowe uzytkowanie wyrobu, w
widlowy serwis, skutkiem kt6rego moz,e doj56 do zaistnienia incydent6w

Maj4c na uwadze kluczow4 kwesti4 jest dol4czenie do opisu przedmiotu zam6wienia
szczeg6lowej instrukc.l
OdpowierdZ - zgodnie

obslugi vrz,Edzenia lub co najmniej jego wyoi4gu.
SIWZ

zacji oproglamowania i sprzgtu, opcjonalnycli nieobowi4zkrrwych aktualizacji
szaj4cvch produktywnodi i funkcjonalnoSi aparat6w jak r6wnieZ dostgp do

SIWZ

dotyc.ry zapis6w
Czy Zanawiaj4cy wy ga aby Wykonawca mial dostgp do pelnej fabryczrrcj dokumentacji, w tym:
obowiazkowvch aktual
oprograrxrowania zwi
aktualnyoh informacji
OdpowierdZ - zgodnie

rwisowych (service notes)?

dotvczv Pakietu 1

Czy aparaly do zni posiadaj4 w swoirn zestawie monitory z modulem gazowym produkcji
przegl4d naleLry uwzglgdni6 w ofercie cenowej przegl4du. JeSli tak toGE/Datex Ohmeda,

prosimy o podanie typ ri/rodzaj u za instalowane go monitora.

STARSZ SPEKTORSprawg prowadzi - Anna

Antt*.llastrzghska



dotyczy Pakietu 12 Czy Zamawiaj4cy wyrraga wykonania przegl4du inkutratora

wymogiem oraz dokla.dnie wedlug aktualnych procedur wyznacza'nycl't przez wytw6rcE

wraz z rvymian4 wszl,istkich czg$ci wskazanych przez wytw6rc9 jako koniecznych do

Odpowied2 - NIE

podczas wlaSciwego dld danego roku przegl4dowego licznego od daty instalacji, zgodnie

tabel4?

Description

co 12 rniesigcy
od daty

instalacii

co 24 miesi4ce
od daty

instalacii
co 36 miesiQcy od

datv instalacii
Czuinik tlenowv 02 ! E n
Filter cvlincler servo2 ! ! !

Akumulator
inkubatora f n

Silnik wenWlatora !
Odpowiedz - zgodnie'.2

dotycry Panrietu 12 - C

posiadaj4 stanowiska dr

Prosimy o podanie dafy

OdpowiedZ - zamknigt

Pytanie 16, dotycry P:

naleiry uwzglgdni6 w o.

zainsl.alowanego moduLl

OdpowiedZ - NIE

Dotyczy pakietu nr 4:
Zwracanry r;ig z uprzejr
takZe wymiang akuml
odpowiedzi w powy2:
zamuwianyt:h ustug jak

Zamawictjqcy jest t
postgpowaniem, pos
dokotrynvanych przegl
moiliwe do wykonanie

SIWZ

ry inkubatory Giraffe s4 inkubatorami zamknigtymi czy o

resuscytacji, kt6rych przeglqdnale\ uwzglgdni6 w ofer<

instalacji w celu przygolowania wlaSciwej wyceny przegl
'bez stanowiska

kietu 4 Czy kardiomonitory posiadaj4 moduly gazowe, k1

lrcie cenowej przegl4du, JeSli tak to prosiml, o podanie rc

r4 prosb4 o wyjaSnienie, czy przegl4d kardiomonitor6w u
lator6w oraz kiedy byly one ostatnio wymieniane'/ Ur
zym zakresie pozostaje istotne z punktu widzenia w;
r6wniez prawidtowego przygotowania oferfy,

ryoSrerlnim u2ytkownikiem sprzgtu i aparatury obj
da aktualne raporty serwisowe, ktdre okreilajq
{6tu, konserwacji i napraw wigc udzielenie precyzyjrrych
oaracou,ania.

zgodnie z

wzqdzenia

wymiany

z poni?szq

czy otwartymi? Czy

v ofercie przetargowej ?

przegl4du,

przegl1d

i w formie ,,2:godnie z SIWZ" lub ,,zgodnie z
cnq zapisy SIIIZ pozostajq bardzo og6lne i tego
cje zawarte w art, 29 ust. 2 o;,az 38 ust. I Pzp,

centa sq opracowywanet w ujg,:iu kompleksowynt
aparatu bez odniesienia do poszczegolnych faz/

dotychczasowego funkcjonowania

kietu nr 5:

kt6rych

rodzaju

w uwzglgdnia6 powinren
Udzir:lenie precyzyj nej
wyceny oraz realizacji

objgte"i przedmiotowynt
q szc:zegrilowo zakres
yc h w.yj aini eri p o z o s t aj e

Sprawg prowadzi - Anna astzqbska



Zwracamy siE z pro6b4 o wyjaSnienie, ezy przegl4d defibrylator6w uwzglgdniad powinien
Udzie,lenie pr ecy zy jnej
wyceny oraz realizacji

takze wvmiane akumu tor6w oraz kiedy byly one ostatnio wymieniane?
odpowiedzi w m zakresie pozostaje istotne z punktu widzenia
zamawianyeh uslug jak ieZ prawidlowe go przygotowan ia oferty 

"

Zamowiajqcy jest 'ednim uiytkownikiem sprzgtu i aparatury objgtel' przedmiotowym
aktualne raporty serwisov,e, ktore okreilajq szczeg6lowo zakrespostgpowan.ient, pos

dokonywanych przegl kon,serwacji i napraw wigc udzielenie precyzyinych wliainiefi pozostaie
moiliwe do ta.

Ilnioskujemy r6wnie2
zaleceniami producent

nie udzielanie odpowiedzi w formie ,,z,godnie z SIWZ" lub ,,zgodnie z

" poniewa| na chwilg obec:nq zapisy SIW)1 pozostajq bar.dzo og1lne i tego

rodzaju praktyka w sposdb rahqcy regulacje zowarte w art. 29 ust. 2 oraz 38 ust. I Pzp,

natomiast zalecenia or instrukcje serwisowe producenta sq opracowywane v) ujgciu kompleksowym
olcreilonego urzqdzenia/ aparatu bez ocl.niesienia do poszczeg1lnych faz/
sposobu jego dotychczasowego funkcjonowania

dotyczqcym
cykl6w
u okreilonego zamqw
Odpowiedz - NIE

qcego,

u nr 1-[

m4 proSbq o wyjaSnienie, ozy przegl4d
pakiet6w serwisowycll oraz

precyzyjnej

respirator6w uwzglgdniad powinien
kiedy byty one ostatnio wyrnieniane?oraz

w po\\yzszym zakresie taje istotne z punktu widzenia wyceny orazrealizacji
odpowiedzi

zamawianych uslug
jak r6wniez prawidlo plzygotowania oferty,

postgpovtaniem, pos
Zantawiajqcy jest 'ednim u2ytkownikiem sprzgtu i aparatury objgtqi przedmiotowym

aktualne raporty serwisowe, ktdre olcreilajq szc:zeg1lowo zakres
', konserwacji i napraw wigc udzielenie precyzyjnych wyja,inieri pozostaje

mo2liwe do opracowanm.

Wnioskujemy r6wnie2 o nie udzielanie odpowiedzi w formie ,,zgodnie z SIIIZ" lub ,,zgodnie z

zaleceniami producentfi" poniewa/ na chwilg obecnq zapisy SIIIZ pozostajq bardzo og6lne i tego

rodzaju praktyka naru$za w spos6b razqcy regulacje zawarte w art. 29 ust. 2 oraz 38 ust. I Pzp,

alecenia ordz erw w ujg,:iu ko
u2ytkowanNa ou doposzcze

i fun
u okrellonego zamawiQf qcego"

OdpowiedZ - NIE

fn4 prodb4 o wyjaSnienie, czy przegl4d aparat6w do znieczulef obejmuje takze

biE p.ry nich monitor6w i modulow gazowych? Je6li tak prosimy o wskazanie
nazry ich producenta, typlmodel oraz rok produkcji. Udzielenie przez zarnawia14cego precyzyjnych
wyjadnieri w powyZsNym zakresie pozostaje szczegolnie istotne dla wyceny przyszlej oferly
przetargowej.
Odpowiedz-TAK-rlronitory SL2600 i SL 2700 moduly 91496 i91518 firmy Spacelabs, Vista 120

Drager

Dotyczy porycii nr 1:
Zwracan"ty sig z uprze proSb4 o wyja6nienie, czy przegl4d aparat6w do znieczulenia uwzglgdniai
powiirien takLe wym
precyzyjnej odpowied

ng akumulator6w oraz kiedy byly one ostatnio wymieniane? Udzielenie
i w powyZszyn zakresie pozostaje istotne z punktu widz:enia wyceny oraz

realizacji zamawiany
OdpowiedZ -NIE

uslug jak r6wniez prawicllorvego przygotowania oferfy.

Zwracany sig z uprze
takZe wymiang akumul
Udzielenie

Sprawq prowadzi - Anna



Zwracanty sig z uP
respirator6w
powyZszYm

wymienionych w SI

zakresie pozostaje nie istotne dla wyceny przyszhej oferty przetargowel'

Odpowiedz - zgodnie SIWZ

Zwracarny sig z u ffia prosUa o *y3uSnirr,ffi@k pr.dukcji wz4dze' wymienionych w

pakiecier nr 6,5,4,l?
Udzielenie przez awiaj4cego precyzyjnych wyja6niefi w powyzszym :zakresie pozostaje

szczes6lnie istotne dl wyceny przysztej oferty przetargowel '

Odpowied2 - zgodnier zrnianami SIWZ - formularz cenowy

4 pro5b4 o wy.ja6nienie, jaka jest iloS6 przepracowanych.godzin

t Uclzieienie przez zamawiai4cego precyzyjnych 'wyja5nief, w

Zwracamy sig z uP

ubiegaj4cych
o udzielenie przedmi

ISO 9001:2009 otaz

dokumentacji,
z okolicznoSci, kt6ra

rn4 pro6b4 o wyja6nienie, ezy Zamawiaj4cy bgdzie nyrnagal od wykonawc6w
SlQ

)wegOzam6wieniawclro2rrnegowswychstrukturachsystemunorrnPN-EN
-EN ISO 9001:2015 atakkepN-BN ISO 13485:2012? Posiiadanie tego rodzaju

systemu i standarcl6w jest Jednq

tniewzmacniaprocesna|eirytegowykonaniazam6wieniir,daj4ctymsamym
instytucji zamawiaj j gwarancj g bezpiecznej realizacj i kontraktu'

OdpowiedZ - zgodn z SIWZ

T\^r*,az:r .,-io,. ^rzorll-i^+tr zcm6wienia. nakiet

ffiHri,#" i"?""ri'irote byi spehlo,te 
"zgs"iowo 

bez istotnej zmianv przedmiot

lut"ri'ri-" ' fnstytuoja zamawiaiqca mogla

i iegatnie stwierdzid, ze'danl zam6wienie. publiczne nie jest fqTtTiT11i:]

uczciwej konkurer-rcji i r<iwnego traktowania

wykonawcow wyrazl zgodq na wydzielenie :z pakietu nr 4 pozycji dorycz4cyr:h kardiomonitor6w

BfrrffBl i utworzy no!*y odrqbny pakiet, tj':

II@ienie:
InformLujemy,2ezggdniezabowipzuj4cyrn.przepisem"N}.'zl,v$/5"j.iu:.,::IwilnegoSwiadczenie

;;t;':;uilffi;;;i,;il;,io ,nug'n".1.''*i-v p"'d'iot' t'* j:.q: y'!Yi,::,,:::l^-:i::^';;;:^
3u"ilui"lil"il.ktfl element6w jak ,,ilasciwo-ici techniczne przedntiotu zamciwienia, spos'b iego

eksptoatacii (w catpici tub w Zzeiciach),-::l .y::'^Zs!.!:,1.::'.'i:2TI:! 
cto iego ponowneso

;;;p";r;;;" g"'. *y'or. UZP sygn. aktKIolrJZP lz6toi i KIo/uzP 1177108)'

Zwrac:,amy r6wnie2 lr*ugE na sentencjg jednego z wyrok6w Krajowej Izby Odrvolawczej' w kt6rym

sklad orzekaj4cy zrlr6cif uwagg, 2e ,vgodnie"z art'""83 
"ust' 

Z ult1wl !',y^1,,"::':y:i:rz:::"::::,:";;;;;;i"Lil:[i" aipu{"i't *o,iti*oic zto^enia oferty czsici ,:i 1u::,t:!^r::1:t"::::"\:::,2",:"::^::;::;;y,'"ir*dri"iqiy 
clecyduje zatem, o rym czy dopuszcza rukq moiliwo,it czy te2 nie' Prawo,

11 - . -- ^ I-^-^ w':;;;"il;';';;fi;;t;;i 
iest iednai bezwzgtsdne' podtega ono kon m

-1rrra,hi 
uirielania ,an6wienia, o * ,rrrng1lnoici, czy niedopusz i1

J-:^I^-^-, -^)- ^"nt ln

oJeft cze tuacii ' 
zam6wienia jest podzielony, nie pr\v'uuoL 4v '|Lq'I ----'"ia

zasady t art' 7 z art' 22 ust' 2 ustaw!' :*ig: '?:."",9,i:'""::::t:::,
ofert czg tuacii zamowientaJest podzlelony' nrc pruvvuq',

zasady t art. 7 z art. 22 ust. 2 u'stswy, a wigc rowne-go traktowania

wykonav aiqceg uczciwej konkurencii". (Por. wyrok UZP sygn' akt

rJ'zPlzo,l0-648l05).

szym wniosku argumentacji informujemy o

nosi siq wprost do aktualnie obowi4zuj4cych

esie uwarunkowa/r wg. kt6rych instytucje

ia na czg6ci tj':

STAR SPEKTOI(

At tzgbska
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96 ust. I pkt I I ustawy Pzp w trakcie prowadzenia
zamawia:fqcy sporzqdza protok1l, zcrv'tierajqcy powody

niedokonania podzialulVamdwieniu na czgSci. Zamawiajqcy, uzasadniajqc przyczyny braku podzialu
zam6wienia na czgsci, nie nto2e powofinvat sig wylqcznie na korzyici organizacyjne, wynikajqce z

prowadzenia jednego, a nie wigkszej liczby postgpowan o udzielenie zamdwienia publicznego.

Powyis4t przepis st i transpozycjg do polskiego porzqdku plawnego nornxy zawartei w art. 46 ust.

kt6ry stanowi m. in., 2e instytucje zontawiaiqce dolionujq wskazania

w swojej decyzji o niedokonaniu podzialu na czgSci, kt6re zamieszcza sig w
I dyreky,wy
najwa2niejszych
dokurnentach zam6wierlia lub w indywiduolnym sprmuozdaniu, o kt6rym mowa w art. 84 dyrektywy

klasycznej. Nale2y z , 2e jednym z glownych cel6w dyrek4nv z zakresu zamdwieri publicznych
jest zwigkszenie udzialu sektora malych i irednich przedsigbiorstw (MSP) w rynku zam6wieit
publicznych. DzialaniQ takie powinno zaowocoyvat r1wniei zwigkszeniem ka,nkurencji migdzy

ie z motTnvem 78 preambuly do dyrektywy klasycznej w przypadku, gdy instytucja
zamawiajqca zdec 2e podzial zam1wienia na czgici nie bytby wlaiciwlt, stosowne indywiivqlns
sprav,ozdanie lub nty zam1wienia powinny zatuierat wskazanie gl1wnych przyczyn decyzii
insQtucji z Powlt2s2y motyw preambuly wymienia nastgpui qce przykt\adowe przyczyny:

moglaby stwierdzit, 2e taki podzial grozilby ograniczenient konkurencii alboinstytucja za
nadmiernymi trudnoScfomi technicznymi lub nadmiernymi kosztanti wykonania za:m6wienia, lub te2

potrzeba ia dzialari r62nych wykonawc6w realizujqcych poszczeg6lne czgici
zam6wienic moglaby ie zagrozi1 wlaiciwemu wykonaniu zam1wienia. Na'le1y zauwa2yt, 2e

ustcrwodawca e i za okolicznoit uzasadniajqcq rezygnacjg z podzialu na citgici uznal iedynie
nadmierne trudnolci cly koszty oraz brak koordynacji, skutkujqcy powa2nq groibq nieprawidlowei

uznat naleiy, i2 obawy zwiq'zane z ewentuclnyni niewielkimi
nacznymi problemami z koordynowaniern dzialari wykonawc1w, a

ego, nie potuinny stanowit dostatecznej podstatvy do zaniechania
podzialu zam6wienia laa czg,ici" Jednak2e zestrzec nale2y, 2e ocena ta powinna' byt dokonywana
kaadorazowo z nwzglg4lnieniem wszystkich okolicznoici danego przypadku.. Decyzja co do podzialu
zantowienio na okreS' iloit czgici nale2y do zamawiajqcego. Zamawiaiqclt podeimuie jq w

b, jednak1e jego swoboda jest ograniczona zasadq zqchowania uczciwei
konkurencji. Nale2y zptem badat, cz.y w konlcretnych okolicznoiciach decyzja (co do podzialu
zam6wienia i na ile czfifci) nie narrnzy konkurencji poprzez ograniczenie mo2liwotici ubiegania sig o
zamowlenrc mntelszym iotom, w szczegdlnoici malym i irednim przedsigbiorstwom"

(Por" h[tu1luun wiedzv/i nl.errrretaci a-orzen i sow/ovtan ia-i -od oow iedzit1 lovtan
nowelizzLcii-usta

Zadanie I
Zwracanny sig z uprzQjm4 pro6b4 o udzielenie wyja(niefi czy przegl1d techniczny pozycji I i 2 ti.
aparaty do znieczulenfla Drager Primus obejLnuje r6wniez dodatkowe elementy wyposa2enia np.

analizat<>r gaz6w, paroJvn i k, rn onitor?
OdpowiedZ - TAK

dotyczy SIWZ ust. 3 p{t. 3,3. t

Czy Zarnawiaj4cy wy\azt zgodq na rozszerzenie czynnoSci opisanych jako ,,przeigl4d techniczny" o

kontrolg software i aktfalizac.jg oprogramowania? Pragniemy zauwaLy|,2e w przypadku aparat6w do

znieczulenia Drager PFimus rutynowym elementem przeglqdu technicznego, kt6ry warunkuje jego
waznoSir, jest podl4czeirie programu serwisowego oraz kontrola fur-rkcjonalno(ci software i wykonanie

zaleinoici od swoich

Odpowiedz - zgodnie d SIWZ

Sprawq prowadzi -



ak''rnlizacji jeleli jest ie zalecana, Przegl4d techniczny nie obejmuj4cy kontroli software i

aktualizacji opro ia formalnie nie jest waLny co moze byd przyczyn4 utraty cerfyfikat6w,

$wiadectw techni i innych dokument6w danego aparatu, dopuszczaj4cych go do uzytkowania.

JednoczeSnie nadmien ty,2,e przestrzeganie zasad wynikaj4cych z instrukcji serwisowych i zapis6w

ycznych nie stoi w sprzecznoSci z podstawowymi zasadami udzielaniaustawv o wvrobach
zam6wieir publicznych poniewa2 kahdy profesjonalny podmiot Swiadcz4cy usiugi serwisu aparatury

medycznej moze ubt sig o uzyskanie odpowiednich kwalifikacji, potencjalu i wsparcia

technicznego produc
zapewniaj4cej maksy

co umozliwia zachowanie standard6w profesjonalnej obslugi serwisowej

ne b ezpieczefl stwo p acj ent6w i persone I u medy czne go

Odpowiedz - zgodnie SIWZ

dotyczy SIWZ ust. 3 t.3.3.9
Zwracamy sig z up m4 pro6b4 o potwierdzenie,2e w przypadku aparat6w do znieczulenia Drager

Primus, kt6re s4 iami podtr4'muj4cymi funkcje zyciowe, Zamawiajqcy na mySli kwalifikacje
udokumentowane ce fikatem wydanym przez producenta lub upowaZniony podmiot? Pragniemy

naszej najlepszej wied:ry nie istnieje inny spos6b nabycia kwalifikacji niZzauwazy|, 2e wedfug
szkolenie przeprowad e zgodnie z v,rytycznymi producenta przez uprawniony do tego podmiot.

ze producent oferuje mo2liwoSd zdobycia uprawniefi do wykonywaniaNadmieniamy r6wni
czynnoSci serwi
OdpowiedZ - zgodnie SIWZ

dotyczy SIWZ ust, 3

Zwracamy siq z m4 pro5bq o zmiang zapis6w, zgodnie z kt6r4 czg6ci zamienne stosowane
,isowych wylconywanych w aparatach do znieczulenia Drager Primus mog4podczas czynnoSci se

byt wylqcznie o i fabrycznie nowe. Zgodnie z dokumentacj4 techniczn4 producenta

ych nie jest dozwolone i moZe by6 przyczyny utraty certyfikat6w,stosowanle cz9scl u

Swiadectw techni i innych dokument6w danego aparatu, dopuszczaj1cych go do uzytkowania'

JednoczeSnie nadmien
ustawv o wvrobach

,2e przestrzeganie zasad wynikaj4cych z instrukcji serwisowych i zapis6w

ycznych nie stoi w sprzecznoSci z podstawowymi zasadami udzielania

zamowlen poniewaz kahdy profesjonalny podmiot Swiadcz4cy uslugi serwisu aparatury

i6 nowe i oryginalne czgsci zamienne za poSrednictwem oficjalnej, krajowej
co umoZliwia zachowanie standard6w obslugi serwisowej zapewniaj4cej

medycznej mohe zak
dystrybucji producen
maksymalne bezpi pacjent6w i personelu medycznego.

Odpowied2 - zgodnie SIWZ

Informujemy, 2e ie z wymogiem art, 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

(tj. Dz. rJ. z 201,7 r. poz. 15'79 z p62n. zm.), stanowisko Zamawiajqcego

stkich wykonawc6w, kt6rym przekazano SIWZ.

Zam6wiefl Publiczn

zostalo rozeslane do

SPEKTOR,
I

Jasttzebska
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