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         W S Z Y S C Y  
 
 
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) Dotyczy pakietu nr.20   
 
Jako autoryzowany serwis firmy BBraun prosimy o wydzielenie pomp infuzyjnych oraz stacji 
dokujących BBraun z pakietu nr. 20 poz. 43 do 83 do osobnego pakietu. 
Umożliwi nam to złożenie oferty przetargowej. 
 
Odp. Tak. Dokonaną zmianę treści siwz Zamawiający udostępni niezwłocznie na swojej 
stronie internetowej  
 
2) dotyczy :Załącznik nr 1 – Kalkulacja cenowa do oferty przetargowej  
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z Pakietu nr 24 sprzętu z pozycji nr 1;7-
11;13-18 do osobnego Pakietu 
Odp. Tak. Dokonaną zmianę treści siwz Zamawiający udostępni niezwłocznie na swojej 
stronie internetowej  
 

3) Dotyczy: Pakiet nr 20, poz. 11-30, 43-75, 83, 89, 94, 95 

Zgodnie z zapisami SIWZ zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów i terminy ich 
wykonania powinny być zgodne z zaleceniami producenta i obowiązującymi przepisami  
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. 
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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. 
Odp.: Zgodnie z opisem przedmiotu zawartym w pkt 3 siwz w zw. z pkt 18 (sposób 
obliczenia ceny) w cenie należy uwzględnić niezbędne części zużywalne czy materiały 
eksploatacyjne objęte przeglądem ( pkt. 3.2 tiret pierwszy siwz) w czasie trwania umowy. 
Zamawiający  dodatkowo pod każdą kalkulacją cenową odpowiednio dla danego pakietu 
zawarł wskazówki, co należy uwzględnić w kolumnie nr 8 tabeli (tzw. dodatkowe koszty), 
w tym np. m.in. akumulatory, filtry. Natomiast na Wykonawcy, jako profesjonaliście ciąży 
obowiązek znajomości wymogów serwisowych odpowiednio dla danego urządzenia.  
 

4) Dotyczy: Pakiet nr 20, poz. 1, 4-8, 31, 32 

Zgodnie z zapisami SIWZ zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów i terminy ich 
wykonania powinny być zgodne z zaleceniami producenta i obowiązującymi przepisami  
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 producenta kardiomonitorów Drager Delta/Drager Delta XL 

co 12 miesięcy wymagana jest wymiana następujących części: 

- Filtr bakteryjny 
- Zewnętrzny filtr oddechowy 
Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta kardiomonitorów Drager Delta/Drager Delta XL 

co 24 miesiące wymagana jest wymiana następujących części: 

- Filtr pompki NIBP 
- Pakiet akumulatorów  (jeśli występuje) 
- Akumulator  (jeśli występuje) 

 

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta kardiomonitorów Drager Delta/Drager Delta XL 

wymagana jest  wymiana następujących części gdy osiągną określony stopień zużycia: 

- Pułapka wodna 
Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat terminu ostatniej wymiany 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 i dla których 
kardiomonitorów Drager Delta/Drager Delta XL 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 
daty ostatniej wymiany 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. 
Odp. Jak w pytaniu nr 3 

5) Dotyczy: Pakiet nr 20, poz. 33-35, 42, 84-88, 90-93 

Zgodnie z zapisami SIWZ zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów i terminy ich 
wykonania powinny być zgodne z zaleceniami producenta i obowiązującymi przepisami  
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 kardiomonitorów wymagana jest  wymiana 

następujących części gdy osiągną określony stopień zużycia lub datę kolejnej wymiany: 
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- 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 
kardiomonitorów  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. 
Odp. Jak w pytaniu nr 3 
 

6) Dotyczy: Pakiet nr 22, poz. 1, 7 

Zgodnie z zapisami SIWZ zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów i terminy ich 
wykonania powinny być zgodne z zaleceniami producenta i obowiązującymi przepisami  
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 producenta respiratora Drager Savina wymagana jest 

wymiana zestawów: 

- Drager Savina Service Set 1 year 

- Drager Savina Service Set 2 years 

- Drager Savina Service Set 6 years 

- Odpowiednio po 1,2 i 6 latach 

 

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Drager Savina wymagana jest  

wymiana następujących części gdy osiągną określony stopień zużycia: 

- Czujnik tlenu OxyTrace 

- Czujnik przepływu Spirolog 

 

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Drager Savina co 96 miesięcy lub 

co 20.000 godzin wymagana jest wymiana następujących części: 

- Zespół turbiny  

 

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 i dla których respiratorów Drager Savina 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 
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. 
 
Odp.: Zgodnie z opisem przedmiotu zawartym w pkt 3 siwz w zw. z pkt 18 (sposób 
obliczenia ceny) w cenie należy uwzględnić niezbędne części zużywalne czy materiały 
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eksploatacyjne objęte przeglądem ( pkt. 3.2 tiret pierwszy siwz) w czasie trwania umowy. 
Zamawiający  dodatkowo pod każdą kalkulacją cenową odpowiednio dla danego pakietu 
zawarł wskazówki, co należy uwzględnić w kolumnie nr 8 tabeli (tzw. dodatkowe koszty), 
w tym np. m.in. akumulatory, filtry. Natomiast na Wykonawcy, jako profesjonaliście ciąży 
obowiązek znajomości wymogów serwisowych odpowiednio dla danego urządzenia.  
Natomiast czy te części , materiały  będą ujęte i skalkulowane w tzw. zestawach, czy 
osobno, to już zależy od sposobu kalkulacji Wykonawcy. 
 

7) Dotyczy: Pakiet nr 22, poz. 2,3,4,6,11 

Zgodnie z zapisami SIWZ zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów i terminy ich 
wykonania powinny być zgodne z zaleceniami producenta i obowiązującymi przepisami  
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 producenta respiratora Drager Evita XL wymagana jest 

wymiana następujących zestawów serwisowych: 

- Zestaw roczny EVITA XL [EVITA 2/S2/2DURA/4/XL SET 1Y] 

- Zestaw dwuletni EVITA XL [EVITAXL/4/2D GASINLET DRAEG.2Y] 

- Zestaw sześcioletni EVITA XL [EVITAXL/4/2D GASINL.DRAEG. 6Y] 

Odpowiednio po 1,2 i 6 latach 

 

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Drager Evita XL co 12 miesięcy 

wymagana jest wymiana następujących części: 

- Czujnik tlenu 

 

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat daty ostatniej 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 respiratorów Drager 
Evita XL 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 daty ostatniej 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. 
Odp.: Jak w pytaniu nr 6 

8) Dotyczy: Pakiet nr 22, poz. 5,9 

Zgodnie z zapisami SIWZ zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów i terminy ich 
wykonania powinny być zgodne z zaleceniami producenta i obowiązującymi przepisami  
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 producenta aparatu do znieczulania Drager Fabius 

wymagana jest  wymiana następujących części gdy osiągną określony stopień zużycia: 

- Czujnik tlenu 

- Czujnik przepływu 

 

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania Drager Fabius 

wymagana jest wymiana następujących zestawów serwisowych: 
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- Drager Fabius 1 year Service Set 

- Drager Fabius 2 year Service Set 

- Drager Fabius 3 year Service Set 

Odpowiednio po 1, 2 i 3 latach 

 

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat terminu stopnia zużycia i daty ostatniej 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 
aparatów do znieczulania Drager Fabius CE 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 
ostatniej 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. 
Odp.: Jak w pytaniu nr 6 
 

9) Dotyczy: Pakiet nr 22, poz. 8,10 

Zgodnie z zapisami SIWZ zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów i terminy ich 
wykonania powinny być zgodne z zaleceniami producenta i obowiązującymi przepisami  
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 producenta aparatu do znieczulania Primus/Pimus IE 

wymagana jest wymiana zestawów: 

- Roczny zestaw PRIMUS [PRIMUS SERVSET 1 YEAR] 

- Dwuletni zestaw PRIMUS [PRIMUS KIT 2 YEARS] 

- Trzyletni zestaw PRIMUS [PRIMUS SERVSET 3 YEAR]  

- Sześcioletni zestaw PRIMUS [PRIMUS SERVSET (6 Y)] 

Odpowiednio po 1,2,3 i 6 latach 

 

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat daty ostatniej 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 aparatów do znieczulania 
Primus/Primus IE 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 daty ostatniej 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. 
Odp.: Jak w pytaniu nr 6 

 

10) Dotyczy: Pakiet nr 22, poz. 12 

Zgodnie z zapisami SIWZ zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów i terminy ich 
wykonania powinny być zgodne z zaleceniami producenta i obowiązującymi przepisami  
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 
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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 Drager Savina 300 wymagana jest 

wymiana zestawów: 

- Drager Savina 300 Service Set 1 year 

- Drager Savina 300 Service Set 2 years 

- Drager Savina 300 Service Set 6 years 

- Odpowiednio po 1,2 i 6 latach 

 

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Drager Savina 300 wymagana jest  

wymiana następujących części gdy osiągną określony stopień zużycia: 

- Czujnik tlenu OxyTrace 

- Czujnik przepływu Spirolog 

 

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Drager Savina 300 co 96 miesięcy 

lub po 20.000 godzin wymagana jest wymiana następujących części: 

- Zespół turbiny 

 

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat terminu ostatniej wymiany 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 i dla których 
respiratorów Drager Savina 300 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 daty ostatniej wymiany 
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. 
Odp.: Jak w pytaniu nr 6 
 

11) Dotyczy: Pakiet nr 23 

Zgodnie z zapisami SIWZ zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów i terminy ich 
wykonania powinny być zgodne z zaleceniami producenta i obowiązującymi przepisami  
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 
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wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 
przygotowanie oferty. 
Odp.: Jak w pytaniu nr 6 
 

12) Dotyczy: oświadczenia o przynależności lub nie  do grupy kapitałowej  

Czy Zamawiający z uwagi na okres Noworoczny wyrazi zgodę na wysłanie oświadczenie drogą 
elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z ustawą o podpisie 
elektronicznym? 
Odp.: Sposób porozumiewania  się,  składania dokumentów i oświadczeń został wyraźnie 
wskazany w pkt 12 siwz.  
 

13) Dotyczy pakietu 9 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że będzie dysponował osobą/osobami, które 
posiadają kwalifikacje i doświadczenie zawodowe min. roczne, określone przez wytwórcę 
(producenta) do prowadzenia obsługi serwisowej sprzętu medycznego wskazanego w opisie 
przedmiotu zamówienia w danym pakiecie. Czy Zamawiający dopuści wykonawcę, który dysponuje 
osobami posiadającymi kwalifikacje oraz min. roczne doświadczenie w serwisowaniu i naprawie 
aparatów USG, ale nie posiadają certyfikatu producenta na serwis posiadanych przez Zamawiającego 
aparatów USG? 
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. 
 
14) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 24 łóżek z pozycji 2, 3, 4, 5, 6, 12 i 

utworzy z nich oddzielny pakiet? Jako autoryzowany serwis producenta Hill Rom dysponujemy 

personelem przeszkolonym i doświadczonym w pracy ze wskazanymi urządzeniami, dzięki czemu 

gwarantujemy najwyższą jakość przeprowadzonych usług. 

Odp. Tak. Dokonaną zmianę treści siwz Zamawiający udostępni niezwłocznie na swojej 
stronie internetowej  
 

15) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy urządzenia do 6 tygodni w 

przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy? Prośbę motywujemy faktem, że dostawa 

części zamiennych od producenta Hill Rom, posiadającego siedzibę we Francji może potrwać do 6 

tygodni, przez co niemożliwa będzie realizacja naprawy w terminie wymaganym przez 

Zamawiającego. 

Odp.: Bez zmian. 

15) W pakiecie nr 20 pozycja  l.p. 45 jest podany system do insulinoterapii składający się z pomp, 
stacji dokującej oraz baterii zasilających. 
Problem polega na tym , że podano tylko  numery pomp ?, stacji dokujących?. Brak podanej ilości 
pomp  oraz ilości stacji dokujących. 
Podanie liczbowe  jest konieczne do wyceny przeglądu pomp oraz do możliwej wymiany 
akumulatorów w tych pompach. 
Odp.: Zamawiający uprzejmie informuje, że system do insulinoterapii obejmuje: pompy 
infuzyjne objętościowe 2 szt., pompę infuzyjna strzykawkową 1 szt., stację dokującą 1 
szt., pokrywę 1 szt.,  ekran dotykowy 1 szt., baterie zasilające -2 szt. i moduł 
kontrolowania. 

16) Czy w związku z faktem iż endoskopy oraz myjnie endoskopowe są sprzętem 
wysokospecjalistycznym , a ich użytkowanie i serwisowanie obwarowane jest licznymi wymogami i 
wskazaniami zawartymi między innymi w ustawie o wyrobach medycznych Zamawiający  będzie 
wymagał w pakiecie nr 8  w odniesieniu do  zapisów SIWZ pkt 9), aby serwisanci wyznaczeni do 
realizacji zamówienia, w celu zapewnienia odpowiednich kompetencji posiadali aktualne imienne 
certyfikaty wystawione przez producenta, bądź autoryzowanego dystrybutora i aby certyfikaty te 
zostały załączone do składanej oferty (dokumenty na wezwanie - jako załącznik do wykazu osób). 
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Odp.: Zamawiający nie wymaga. Wszystkie wymagane  dokumenty zostały określone 
w pkt 11 siwz 
 
17) Czy w związku z faktem iż endoskopy oraz myjnie endoskopowe są sprzętem 
wysokospecjalistycznym , a ich użytkowanie i serwisowanie obwarowane jest licznymi wymogami i 
wskazaniami zawartymi między innymi w ustawie o wyrobach medycznych Zamawiający  będzie 
wymagał w pakiecie nr 8  w odniesieniu do  zapisów SIWZ 3) 6., aby przy przeglądach endoskopów 
były wykonywane pomiary elektryczne: sondy( rezystancja i pojemność), rezystancja końcówki 
dystalnej oraz rezystancja i impedancja kanału biopsyjnego. Natomiast przy przeglądach myjni 
endoskopowych były wymieniane obligatoryjnie zestawy do przeglądów oraz zużyte elementy 
przyłączy do endoskopów. Pragniemy podkreślić, iż wymienione w pytaniu czynności są zapisane w  
wymaganiach producenta w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sprzętu. 
Odp. Zamawiający odnośnie pakietu nr 8 dodatkowe czynności objęte przeglądem wskazał 
w załączniku do kalkulacji cenowej do oferty. 
 
 

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  
wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. 
 
 

Dyrektor  
Dr hab. med. Marcin Zieliński  


