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         Wg rozdzielnika  
 
 
dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu  
nieograniczonego na świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu okresowych 
przeglądów technicznych i konserwacji  sprzętu oraz aparatury medycznej znajdujących 
się w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem 
 
 

Działając w oparciu o art. 38 ust.  2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz 
z wyjaśnieniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym 
postępowaniu: 
 
1) Dot. SIWZ pkt.9.1.2c 

Prosimy o potwierdzenie, że formułując wymóg dysponowania przez Wykonawcę osobą/osobami 
posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie zawodowe określone przez wytwórców do prowadzenia 
obsługi serwisowej sprzętu medycznego wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia w danym 
pakiecie, a producent wymaga, aby obsługa serwisowa dokonywana była wyłącznie przez 
wytwórcę lub osoby upoważnione przez wytwórcę, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 
dysponował upoważnieniem wystawionym przez wytwórcę lub osobą/osobami posiadającymi 
udokumentowane upoważnienie w postaci certyfikatu przeszkolenia serwisowego wystawionego 
przez producenta lub innego upoważnienia wystawionego przez wytwórcę.  

Odp.: Zamawiający nie wymaga autoryzacji producenta (wytwórcy) na serwis. 
Wykonawca ma dysponować osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje (w tym 
szkolenia) i doświadczenie gwarantujące właściwe serwisowanie urządzeń objętych 
zamówieniem. 

 
2) Dot. SIWZ pakiet 6 

Wnioskujemy o wyłączenie z pakietu nr 6 do oddzielnego pakietu produktów firmy SCHAERER AG 
(poz. 3,4,5). Zmiana umożliwi złożenie oferty autoryzowanemu serwisowi.  

Odp.: Bez zmian. 
 
3) Dot. SIWZ pakiet 6 

Wnioskujemy o wyłączenie z pakietu nr 6 do oddzielnego pakietu produktu firmy DrMACH GmbH 
(poz. 2). Zmiana umożliwi złożenie oferty autoryzowanemu serwisowi.  

Odp.: Bez zmian. 
 

4) Dot. SIWZ 

Wnioskujemy o informację, czy przedmiot usługi obejmuje również naprawy aparatury na każde 
wezwanie Zamawiającego? 

Odp.: Zgodnie z pkt 3.10 siwz. 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do siwz, 
stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres, charakter oraz  termin wprowadzenia  
nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. 
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